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UVOD
E-knjiga je namenjena mladinskim delavcem, ki 
se pri delu srečujejo z mladimi v stiski. 

O projektu:
E-knjiga a Slišati in biti slišan je eden izmed 
intelektualnih sadov našega strateškega 
partnerstva »Me slišiš? Jaz tebe slišim.«. Financiran 
je s strani programa Erasmus+,ki je sam financiran 
s strani Evropske Unije. Namen projekta je razviti in 
raziskati podporne mehanizme za delo z mladimi 
z manj možnostmi, ki so v stiski, ter ustvariti sistem 
izobraževanja za prostovoljce in mladinske 
delavce v dnevnih centrih.

Partnerji v projektu so: 
• Mladinski center Zagorje (Slovenija), 
• Daj mi ruku (Srbija) in
• Aseman Lapset ry (Finska).

Priročnik ima spodaj naštete 3 dele:
• Teorija in definicije

o mladih v stiski; zakaj do tega pride, kakšna je 
vloga mladinskih delavcev; in splošne definicije 
glede osnov dela z mladimi 

• 10 orodij oz. metod,
ki že obstajajo in se jih da uporabiti pri delu z 
mladimi v stiski

• 16 primerov dobrih praks
za delo z mladimi v stiski, ki že obstajajo v 
Sloveniji, na Finskem in v Srbiji



KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA

TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA
TEORIJA O DELU 
Z MLADIMI V STISKI

Kdo so mladi v stiski?
Mladi v stiski so heterogena 
skupina mladih, ki se soočajo z 
različnimi biološkimi, 
psihološkimi, družbenimi in 
kulturnimi izzivi ter potrebujejo 
podporo zaupanja vredne in 
zanesljive odrasle osebe.

Zakaj so mladi v stiski?
Stiska je pri mladih ljudeh lahko 
povezana z različnimi in med 
seboj povezanimi dejavniki 
tveganja (npr. nizka 
samopodoba, osamljenost, 
pandemija COVID-19, 
izpostavljenost voljni). 

Vloga mladinskih delavcev 
in meje
Vloga mladinskih delavcev je, da 
mladim v stiski nudijo podporo – 
s pomočjo uporabe številnih 
orodij ali s tem, da mlade 
napotijo do ustreznih 
strokovnjakov. 

TEORIJA

VEČ INFORMACIJ

T-01 EMPATIČNO 
POSLUŠANJE T-01

T-02 PRISTOP, 
OSREDOTOČEN NA REŠITVE T-02

T-03 MOČNA 
VPRAŠANJA T-03

T-04 KARTE ZA 
REFLEKSIJO T-04

T-05 ŠEST KLOBUKOV 
RAZMIŠLJANJA T-05

T-06 VAJA 
DIALOGA T-06

T-07 VAJE 
PREDSTAVLJANJA T-07

T-08 VAJE DAJANJA 
POZITIVNIH POVRATNIH ...

T-09 VAJA ZA KREPITEV 
ZAUPANJA ZNOTRAJ ...

T-10 HOJA Z MLADIMI – 
NAZAJ H KORENINAM

P-01 PSIHOSOCIALNA POMOČ
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TEORIJA O DELU Z MLADIMI V STISKI

Kdo so mladi v stiski?
Stisko lahko opišemo kot »čustveno, družbeno, 
duhovno ali fizično bolečino ali trpljenje, ki lahko 
povzroči, da oseba občuti žalost, strah, 
depresivnost, anksioznost ali osamljenost 
(Nacionalni inštitut za zdravljenje raka). Stiska 
lahko vpliva na razmišljanje, občutenje, ravnanje 
in sprejemanje odločitev osebe. Osebe v stiski 
lahko občutijo, da ne morejo živeti s 
spremembami v svojem življenju (Nacionalni 
inštitut za zdravljenje raka, Ameriško združenje 
za zdravljenje raka). Torej, stiska lahko povzroči 
spremembe v vedenju mlade osebe, od glasnega 
izkazovanja nestrinjanja in kršenja družbenih ter 
institucionalnih norm, do tega, da oseba postane 
zelo tiha, odmaknjena in družbeno odtujena. V 
vsakem primeru lahko te spremembe postanejo 
skrb vzbujajoče in stresne tako za mlado osebo, 
kot tudi za vse okrog nje (Harris, 2011). Za 
namene tega priročnika se pojma stiska in 
duševno zdravje smatrata kot medsebojno 
povezana in sorodna.

Ker smo hoteli razumeti pojem mladi v stiski, smo 
povprašali mladinske delavce s Finske, Slovenije in 
Srbije, kdo mladi v stiski so. Tu predstavljamo sliko, 
ki prikazuje glavne izraze, s katerimi mladinski 
delavci označujejo mlade v stiski (Slika 1). 

Kot prikazuje slika 1, mladi v stiski ne 
predstavljajo homogene kategorije. Če želimo 
določiti stvari, ki so jim skupne, ugotovimo, da se 
večina mladih sooča z različnimi izzivi in razlogi 
za stisko ter da se lahko vsaka mlada oseba kdaj 
v svojem življenju znajde v stiski. Prav tako pa je 

vsem skupna potreba po zanesljivi in varni 
odrasli osebi, na katero se bodo lahko obrnili.

Zakaj so mladi v stiski?
Obdobje mladosti je eno ključnih obdobij pri razvoju 
osebe v zdravega, odraslega posameznika. To je 
obdobje velikih izzivov zaradi številnih sprememb, ki 
jo označujejo – zaključek šolanja, iskanje prve 
zaposlitve, ločitev od primarne družine. Kako se bo 
mlada oseba soočila s takšnim stresom, je odvisno 
od številnih dejavnikov. Te dejavnike lahko 
razdelimo v dve glavni skupini: škodljivi in zaščitni 
dejavniki. Škodljivi dejavniki so tisti, ki povečujejo 
možnost, da bo določena situacija dojeta kot 
stresna. Na primer, če ima oseba nizko samozavest, 
ji lahko vsakič, ko se pojavi v javnosti, to predstavlja 

stres. Po drugi strani, pa obstajajo zaščitni dejavniki, 
ki zmanjšujejo negativen vpliv situacije na duševno 
zdravje osebe. Ti dejavniki so povezani z biološkimi 
in psihološkimi lastnostmi osebe, družino ter z 
okoliščinami v skupnosti, kjer oseba živi, in kulturnimi 
dejavniki (Risk and Protective Factors for Youth 
(Rizični in zaščitni dejavniki pri mladih) | Youth.gov, 
n.d.).

Naslednja preglednica prikazuje rizične in zaščitne 
dejavnike, ki so med seboj prepleteni in imajo vpliv 
na duševno zdravje mlade osebe (Tabela 1). Pri 
nekaterih mladih obstaja večje tveganje za 
duševne težave in stisko.

Slika 1: Kdo so mladi v stiski z vidika mladinskih delavcev?

Tabela 1: dejavniki duševnega zdravja (WHO, 2012)
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V nadaljevanju so podana ključna dejstva o 
težavah z duševnim zdravjem pri populaciji 
mladih, ki so bili ugotovljeni v več študijah s strani 
WHO.

• Eden od sedmih mladostnikov, starih med 15 in 
19 let, je že izkusil duševne težave.

• Čustvene motnje so najpogostejše v obdobju 
mladostništva: 4,6 % mladih je že imelo 
izkušnje z anksioznostjo, 2,8 % pa jih je že vsaj 
enkrat izkusilo depresijo. Anksioznost in 
depresija imata nekaj skupnih znakov ter 
vplivata na prisotnost v šoli in šolsko delo. Prav 
tako lahko čustvene motnje vodijo v družbeno 
izključenost ali osamljenost.

• Vedenjske motnje, kot na primer motnja 
aktivnosti in pozornosti ter motnje vedenja, so 
bolj pogoste pri mlajših mladostnikih.

• Psihoza običajno vznikne v zgodnjem otroštvu.
• Motnje prehranjevanja, samomorilske misli in 

samopoškodovanje imata lahko znaten vpliv 
na duševno zdravje mladih (WHO, 2017).

• Pri mladih obstaja še posebej veliko tveganje 
za posledice opitosti, vključno z nesrečami in 
nasiljem – smrti, povezane z alkoholom, 
predstavljajo 25 % vseh smrti pri mladih moških 
med 15. in 29. letom starosti (Health and Well-
Being (Zdravje in blagostanje) | Evropski 
mladinski portal, n.d.).

Pri dejavnikih za stisko pa moramo omeniti še krizo 
COVID-19, ki je imela negativen vpliv na duševno 
zdravje mladih. Osamitev odsotnost stikov z 
vrstniki, anksioznost in stresno domače okolje so 
imeli negativne posledice na motiviranost in 
celotno duševno stanje mladih.

Vloga mladinskih delavcev in meje
Vsaka mlada oseba potrebuje zaupanja vredno in 
podporno odraslo osebo. Ko se mladi soočajo z 
izzivi, le redko poiščejo strokovno pomoč in raje 
poiščejo podporo ter nasvet v neformalnem 
kontekstu (Rickwood & Mazzer, 2012). Mladinski 
delavci so pogosto del tega konteksta, v okviru 
katerega nudijo varno okolje, kjer lahko mladi 
spregovorijo o svojih težavah, medtem ko jih 
mladinski delavci aktivno in brez sodbe poslušajo 
ter prikazujejo poštenost, odprtost in empatičnost 
(Yanay-Ventura & Amitay, 2019). 

Vloga mladinskih delavcev je v:
• nudenju varnega prostora, kjer lahko mladi 

raziskujejo in krepijo zavedanje sebe;
• ustvarjanju okolja, kjer je neuspeh naravni del 

učenja;
• spodbujanju mladih pri izražanju svojih 

prednosti, vrednot in sprejemanja sebe;
• spodbujanju mladih, da raziščejo različne 

možnosti, kako biti aktivni, rešujejo težave ali 
izkusijo življenje;

• spodbujajo mlade, da skrbijo drug za drugega 
in se učijo o skrbi zase (Tzeses 2020, kot je 
navedeno v Ilić & Pejović, 2021).
 

Zaradi svoje vloge in nalog so mladinski delavci 
pogosto tisti, ki se lahko prvi odzovejo pri težavah 
mladih z duševnim zdravjem (Rose, 2021). Ko se 
mladinski delavec sreča z mlado osebo v stiski, 
mora znati razlikovati med znaki stresa in 
duševnimi težavami (Ilić & Pejović, 2021). 

Kako reagirati, ko mlada oseba občuti stres ali 
anksioznost?
1. Opazite težavo, zaznajte, kdaj se oseba pod 

stresom ali anksiozna.
2. Ustavi se in izvedi refleksijo. Obdelaj lastne 

občutke. Prosi sodelavca, da ti pomaga ali 
vskoči.

3. Poslušaj odprto in brez sodbe, da bo tvoja 
skupina ali mlada oseba slišana.

4. Na podlagi zbranih informacij še enkrat izvedi 
refleksijo. Je potrebno takojšnje ukrepanje ali 
imaš dovolj časa za načrtovanje ukrepanja?

Če je potrebno takoj ukrepati (npr. pri napadu 
anksioznosti):
1. Prevzemi nadzor nad situacijo – sedaj si ti v 

glavni vlogi. Ali potrebuješ dodatno pomoč? 
Poišči jo!

2. Ustvari čustveno varen prostor: loči takšno 
osebo od skupine, a ne pusti skupine brez 
nadzora (priporočljivo je delo v skupinah).

3. Podaj enostavna navodila. Prisotnost in 
skrbnost sta dobra načina pomoči.

4. Mladi osebi pomagaj, da bo lahko zadihala, in 
se osredotočita na vdihe in izdihe. Z nenehnim 
opominjanjem, naj ostane osredotočena na 
dihanje, ali sidranjem »tukaj in zdaj« (mlado 
osebo prosi, naj določi neko stvar v prostoru in 
jo opiše) osebi pomagaj preusmeriti pozornost 
vstran od njenih misli.

5. Ko se mlada oseba počuti bolje in je bolj 
umirjena, se pogovorita o situaciji in poskusita 
ugotoviti, kako naj bi do nje prišlo, ter vprašaj 
osebo, če se strinja, da bi o svoji težavi 
spregovorila s celo skupino. Vključi mlado 
osebo in/ali skupino.
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VEČ TEORIJA

Če imaš dovolj časa za načrtovanje:
1. Pogovorita se o situaciji in poskusita ugotoviti, 

kako naj bi do nje prišlo, ter vprašaj osebo, če 
se strinja, da bi o svoji težavi spregovorila s 
celo skupino. Če ugotoviš, da je težava, s 
katero se sooča mlada oseba, prevelika za 
tvoje sposobnosti, preveri možnosti za pomoč 
kliničnega psihologa. Vključi mlado osebo v 
sprejemanje odločitve.

2. Skupaj z mlado osebo in/ali skupino poišči 
dolgoročno rešitev (Rose, 2021). 

Primarna vloga mladinskega delavca je v 
preprečevanju in ukrepanju, a po prvem odzivu 
morajo včasih mlado osebo vseeno napotiti k 
drugim podpornim službam (svetovalci, 
psihoterapevti, organizacije, ki nudijo podporo 
glede duševnega zdravja) (Ilić & Pejović, 2021). Za 
mladinske delavce je ključnega pomena, da 
prepoznajo situacije, ki presežejo okvire njihove 
vloge. Ker je delo z mladimi dinamičen koncept, ki 
je močno odvisen od konteksta, je težko vzpostaviti 
meje vloge mladinskega delavca. Vedno pa lahko 
sodelovanje mladinskega delavca in strokovnjakov 
z različnih področij povzroči, da se bo ustvarilo 
mesto, kjer se bodo meje dela z mladimi razširile. 
Na primer, če mladinski delavec sodeluje z učitelji, 
lahko združijo skupaj neformalni, priložnostni in 
formalni kontekst (glej spletni seminar The 
Boundaries of Youth Work, (Meje pri mladinskem 
delu) Cooper, S. & Pisani, 2020).

Z namenom izpolnitve svojih nalog in nudenja 
podpore dobrobitu mladih, morajo mladinski 
delavci poskrbeti tudi za svoje lastno dobro počutje. 
Zaradi odgovornosti in kompleksnosti svoje vloge, so 
mladinski delavci izpostavljeni stresu na delovnem 
mestu (Hallam et al., 2021). Pri velikem številu 
poklicev, kjer oseba nudi podporo drugim, lahko 

pride do izgorelosti (Barford & Whelton, 2010). 
Izgorelost (angl. burnout) lahko opišemo kot »stanje 
psihofizične izčrpanosti, poslabšanje odnosov in 
občutek strokovne nesposobnosti ter 
nezadovoljstvo« (Santinello, 2007, kot je navedeno v 
Golonka et al., 2019, str. 229). Izgorelost lahko 
povzročijo tudi dejavniki znotraj organizacije – npr. 
preveč dela, konflikti, slabi odnosi s sodelavci in 
nadrejenimi (Cordes and Dougherty 1993; Maslach 

et al. 2001, kot je navedeno v Barford & Whelton, 
2010). Mladinski delavci morda ne morejo vplivati 
na organizacijske dejavnike, obstaja pa nekaj 
ukrepov za preprečevanje stresa in izgorelosti. 
Mladinske delavce s Finske, Slovenije in Srbije smo 
vprašali, kako poskrbijo za svoje duševno zdravje in 
preprečujejo izgorelost. Njihove odgovore smo 
razdelili v več kategorij in jih predstavljamo v 
naslednji shemi. 

Shema 1: Kako mladinski delavci poskrbijo za svoje duševno zdravje in preprečujejo izgorelost?
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T-01 EMPATIČNO POSLUŠANJE
Namen: sprostitev občutkov in zmanjšanje napetosti 
Število udeležencev: individualno

T-01

T-02 PRISTOP, OSREDOTOČEN NA REŠITVE
Namen: Namesto osredotočanja na težavo, se pri pristopu, osredotočenem na rešitve, osredotočite na to, da osebi pomagate narediti 
premike k prihodnosti, ki si jo sama želi, in naučiti se, kaj lahko stori drugače z uporabo svojih že obstoječih spretnosti, strategij in idej. 
Število udeležencev: individualno

T-02

T-03 MOČNA VPRAŠANJA
Namen: spoznati se, izgraditi zaupanje, izvajate refleksije in govoriti o temah, katerih se mladi ne bi spomnili ali govorili o njih sami
Število udeležencev: individualno ali skupinsko T-03
T-04 KARTE ZA REFLEKSIJO
Namen: Kot začetek pogovora, za spoznavanje drug drugega, za krepitev zavedanja dobrobiti skupine.
Število udeležencev: individualno ali skupinsko

T-04

T-05 ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA
Namen: Izvesti vzporedni miselni proces, ki bo ljudem omogočil večjo produktivnost, osredotočenost in zavestno vpletenost 
pri reševanju svoje težave.
Število udeležencev: individualno ali skupinsko

T-05

T-06 VAJA DIALOGA
Namen: Namen te naloge je vaditi poslušanje, čakanje in potrpežljivost. Prav tako je dobra priložnost za povezovanje skupine. 
To se lahko uporabi tudi za krepitev spretnosti za interakcijo z drugimi.
Število udeležencev: skupinska dejavnost, najbolje 5–15

T-06

T-07 VAJE PREDSTAVLJANJA
Namen: Gre za kratke uvodne vaja za spoznavanje Te vaje uporabite na usposabljanjih skozi celoten dan, 
pa tudi za osvežitev od teoretičnega dela.
Število udeležencev: individualno ali skupinsko, 1-20 

T-07

T-08 VAJE DAJANJA POZITIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ
Namen: gradnja samozavesti, opogumljanje, sposobnost dajanja in sprejemanja konstruktivnih povratnih informacij, 
dobro orodje za motivacijo
Število udeležencev: brez omejitev

T-09 VAJA ZA KREPITEV ZAUPANJA ZNOTRAJ SKUPINE
Namen: izgradnja zaupanja, promocija psihološkega vidika občutka pripadnosti in gradnja ekipnega duha
Število udeležencev: ni omejitev, naj pa ima vsak svojega partnerja

T-10 HOJA Z MLADIMI – NAZAJ H KORENINAM
Namen: premik v svojo notranjost, spomniti se nase, kot mlado in kot odraslo osebo
Število udeležencev: brez omejitev
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VEČ T-01

EMPATIČNO POSLUŠANJE

Potek: 
1. Ustvarite udobno mesto za pogovor. Oseba 

mora biti na varnem kraju, kjer vaju ne bo 
nihče zmotil in kjer se bo počutila udobno ter 
imela možnost v celoti izraziti sebe.

2. Namenite ji vso svojo pozornost. Bodite prisotni 
in dajajte vtis, da vas tema zanima, in vaš 
namen naj bo, da pozorno poslušate, kar ima 
oseba za povedati, tudi če se ne strinjate z njo. 
Vzdržujte stik z očmi. Razmislite o uporabi 
globokega dihanja, da boste bolj prisotni in 
pozorni.

3. Upoštevajte občutke osebe, ki govori. 
Poizkusite dobiti občutek, kaj oseba izraža, in 
se popolnoma osredotočite na izrečene besede 
ter, kako se oseba počuti. Sami se izražajte v 
najmanjši možni meri. Pomembno je, da 
izkažete sprejemanje, ne pa nujno tudi 
strinjanja, ta koda enostavno prikimate ali 
rečete na primer »Razumem.« brez da bi 
osebo prekinjali. 

4. Tišina je bistvenega pomena pri empatičnemu 
poslušanju. Pogovoru da dodatno globino in 
težo. Čeprav lahko občasno povzroči nerodno 
situacijo, ustvarja prostor – za poslušalca, da 
razmisli in za govorca da naredi refleksijo 
svojih notranjih procesov in globoko razmisli o 
svoji dilemi.

5. Počakaj, preden spregovoriš. Če oseba po 
koncu svoje izpovedi reče »Kaj misliš?«, lahko 
izrazite svoje mnenje. Drugače pa je najbolje, 
če samo poslušate in na kratko izrazite 
sprejemanje. Nase lahko gledate kot na 
ogledalo. S svojimi besedami ponovite misli in 
občutke osebe ter osebo nato vprašajte, če ste 

prav dojeli. Ohranite videz, da osebo 
spoštujete in je ne sodite ter ne zmanjšujte 
pomena njene težave.

6. Pri osebi preverite, če bi želela še kaj dodati, 
lahko se ji tudi zahvalite, da se vam je zaupala.  
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VEČ T-02

PRISTOP, OSREDOTOČEN NA REŠITVE

Materiali: 
papir, svinčnik in spisek vprašanj

Potek: 
Osnovni principi pristopa, osredotočenega na 
rešitve, se lahko združijo v teorijo v treh delih. 
1. Kaj predstavlja težavo?
2. Kar deluje, to ponavljaj.
3. Če ne deluje, naredi nekaj drugega.
 
Bistvena in hkrati radikalna ideja pristopa, 
osredotočenega na rešitve, je da za to, da 
najdemo rešitev, ne potrebujemo vedeti res vsega 
o težavi. Druga predpostavka pa je, da je mlada 
oseba strokovnjak glede svojega življenja in nosi v 
sebi še neodkrite vire moči, ki jih je že uporabila in 
jih lahko ponovno uporabi.
 
Stopnje prvega srečanja
Izdelava »pogodbe«

Kakšne največje želje imaš glede tega pogovora?  
 
Opis popolne prihodnosti  
Predpostavi, da si čez noč izpolnil/-a sovje 
največje želje. Kateri bi bil prvi znak, ki bi ga 
opazil/-a, ko bi se to zgodilo
 
Po potrebi še dodatna uporaba za poglabljanje 
vizije želene prihodnosti
Kako bi drugi opazili to spremembo?
Kakšen vpliv bi imeli njihovi odzivi nate?
Kaj bi to spremenilo pri njih?

Določanje uspešnih primerov, ki se že dogajajo
Pomisli na svoje največje želje glede prihodnosti. 
Kje na lestvici od 1 do 10 se nahajaš trenutno.
Kaj si že storil/-a, da si prišel/prišla do X?
Kako ti je to uspelo? Katere spretnosti si uporabil/-
a pri tem? Katere?
 
Iskanje malih znakov napredka v prihodnosti  
Kakšni bi bili znaki, da si se premaknil/-a za eno 
mesto višje na lestvici? Kaj bi takrat počel/-a 
drugače?
 
Druga možnost

Kako boš vedel/-a, da si se premaknil/-a na 
lestvici na mesto X + 1? Kaj bo takrat drugače?
 
Konec (po potrebi) Mladinski delavec predstavi 
kratek povzetek želja in dosežkov stranke.
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VEČ T-03

MOČNA VPRAŠANJA

Opis: 
Postavite karte pred udeležence dnevnega centra 
in jih vprašajte, če želijo sodelovati. 

Vsak udeleženec vzame eno karto in razmisli o 
svojem odgovoru. Kdor je pripravljen in želi začeti, 
lahko prvi prebere svoje vprašanje na glas in nanj 
odgovori. Ko udeleženec končajo z odgovori, 
naslednji udeleženec odgovori na isto vprašanje. V 
vsakem krogu vsi udeleženci odgovorijo na isto 
vprašanje.  

Lahko pa se aktivnost odvije tudi tako, da vsak 
udeleženec vleče karto in nato vsak odgovori samo 
na vprašanje na svoji karti. Če ne želijo odgovoriti, 
lahko vrnejo karto nazaj. Na koncu jim bodo ostale 
le še karte, na katere niso želeli odgovoriti. 
Mladinski delavec vzame karte in na glas prebere 
vprašanja ter odgovore. Mladinski delavec lahko 
nato povabi udeležence k deljenju svojih 
odgovorov, če seveda to želijo.
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VEČ T-04

KARTE ZA REFLEKSIJO

Opis: 
Vzemite zavojček kart (lahko so različnih vrst – 
najpogostejše imajo kakšno barvito sliko (pogosto 
abstraktno), ki mlade spodbudi k razmišljanju o 
njej).

Postavite karte pred udeležence dnevnega centra, 
predstavite temo ali vprašanja, o katerih bodo 
morali razmisliti, in jih prosite, da vlečejo največ tri 
karte, s katerimi so se poistovetili, ter drugim 
predstavijo svoje mnenje s pomočjo slik na kartah.

Mladinski delavec naj zastavi mladim vprašanje v 
skladu z namenom, ki ga želi doseči z uporabo 
kart za refleksijo (na primer: »Kaj te najbolj skrbi 
glede tvoje prihodnosti? Kaj bi spremenil/-a v svoji 
okolici, če bi imel/-a moč to storiti? Kaj si storil/-a 
v zadnjem času, kar bi si bilo vredno zapomniti? Če 
bi tvoje telo lahko govorilo v tem trenutku, kaj bi 
reklo?«). Karte lahko uporabite na različne načine: 
da preverite počutje udeležencev skupine, kot 
začetek pogovora o določeni temi, kot orodje za 
prebujanje domišljije mladih, kot način za refleksijo 
mlade osebe o svojih mislih, občutkih, dogodkih, ki 
so se zgodili, za doseganje globljega zavedanja 
tega, za gradnjo sprejemanja in za razmislek o 
možnih dejanjih v prihodnosti.

Obstaja več različnih vrst kart za refleksijo (Dixit, 
karte OH, itd.), ki jih lahko uporabite pri delu z 
mladimi. Karte z abstraktnimi slikami in vzorci, 
karte z dnevnimi smisli, karte z motivacijskimi 
izjavami, karte s pomembnimi vprašanji itd. 

Udeleženci si ogledajo karte s slikami in izberejo 
največ 3 karte, ki ponazarjajo njihove občutke in 
misli. Moderator vsakega udeleženca prosi, da 
podeli svoje razmišljanje, drugi pa medtem aktivno 
poslušajo. 
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VEČ T-05

ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA

Opis: 
Udeležencem razložimo, da bomo na njihovo 
težavo pogledali s pomočjo različnih klobukov, ki 
nam jo bodo pomagali razrešiti. Vodimo jih s 
pomočjo spodnjih vprašanj klobukov. Vsak odgovor 
napišemo na ločen samolepljiv listek, ki ga 
prilepimo na steno. Pomembno je, da razmislimo 
le o tem, kar vsak posamezen klobuk podaja, in jih 
ne mešamo med seboj. Klobukom sledimo v 
naslednjem zaporedju.

1. Bel klobuk nas spodbudi, da najdemo 
informacije, ki jih poznamo ali potrebujemo. 
»Dejstva, zgolj dejstva.« Kaj bi lahko povzročilo 
tvojo težavo?

2. Zelen klobuk se osredotoča na kreativnost; 
možnosti, alternative in nove ideje. Nudi 
priložnost za izražanje novih konceptov in 
novih dojemanj. Kako lahko presežeš šibkosti?

3. Rdeč klobuk poudarja občutke, uvide in 
intuicijo. Pri uporabi tega klobuka lahko 
izražamo čustva in podelimo svoje strahove ter 
kar koli, kar nam je všeč ali ni všeč oz. kar koli 
ljubimo ali sovražimo. Naredimo izbito in 
izberemo najboljše ideje.

4. Rumen klobuk predstavlja svetlobo in 
optimizem. Pod tem klobukom boste raziskali 
pozitivne lastnosti in raziskali njihove vrednosti 
in doprinose. Kakšne prednosti ima vsaka od 
idej, ki si jih napisal/-a?

5. Črn klobuk: poudarja pazljivost in kritično 
razmišljanje – ne uporabite ga prekomerno! 
Zakaj nekaj morda ne deluje?
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6. Moder klobuk se uporablja z namenom 
nadzora miselnega procesa. Predstavlja 
kontrolni mehanizem, ki zagotavlja, da se 
upoštevajo  smernice metode šestih klobukov 
razmišljanja®. Kaj moramo storiti? Do kdaj? 
Kdo jo to storil?

 



VEČ T-06

VAJA DIALOGA 

Materiali: 
Ne potrebujete nobenih materialov.
 
Cilj: 
Cilj naloge je, da mlade osebe vadijo 
potrpežljivost, poslušanje, oziranje na druge in 
zavedanje okolice Pri tej vaji se lahko cilj doseže le 
s potrpežljivostjo in dobrim ekipnim duhom!
 
Potek: 
Sedite v krogu, tako da lahko vsak vidi vsakogar. 
Vsak udeleženec naj si zamisli številko od ena 
naprej. Če je udeležencev manj od 10, naj si 
izberejo številke od 1 do 15. (Lahko se zgodi, da si 
več udeležencev zamisli isto številko, a to ni 
pomembno, saj se lahko številka sproti spremeni.)
 
Nihče naj še ne izreče svoje številke.
 
Igra se začne v tišini. Ni vrstnega reda ali gest. V 
kakršnem koli vrstnem redu naj nekdo začne, tako 
da izreče številko 1. Nato lahko kdor koli reče 
številko 2, potem 3 in tako dalje, dokler niso bile 
izrečene vse številke v pravilnem vrstnem redu (na 
primer, do številke 15, če je bila to vnaprej 
dogovorjena najvišja številka).

Najpomembneje je, da vsak posluša druge in 
počaka na pravi trenutek, da izreče številko.
Če več ko en udeleženec naenkrat izreče številko, 
se štetje vsakič vrne nazaj na začetek.
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VEČ T-07

VAJE PREDSTAVLJANJA 

Materiali: 
razglednice, pisalo in papir, žogica ali kaj drugega

Cilj: 
dobro počutje in občutek vključenosti v skupino, 
sveži možgani, refleksija, spoznavanje drug 
drugega
 
Potek:
1. Uvodna vaja »Razglednica pravi«
Razprostrite večje število različnih razglednic. Vsak 
naj izbere tisto, ki ga najbolje opiše. Ko vsak izbere 
svojo karto, se skupina usede v krog. Eden za 
drugim naj vsak pove, zakaj si je izbral svojo karto. 
Vsak lahko pove o sebi toliko, kolikor hoče. (Vaja se 
lahko izvede tudi z uporabo štoparice, vendar pa 
to ni nujno.)

Vajo lahko uporabite tudi v drugih situacijah, kot 
na primer pri srečevanju oseb.
  
2. Srečanje z osebo
1. različica: Vsak udeleženec na list napiše 3–5 
vprašanj. Vprašanja naj se nanašajo na to, kar bi 
kdo rad zvedel o drugi osebi. Med vprašanji naj ne 
bo vprašanj o imenu, starosti, kraju ipd. Ko vsi 
napišejo vsa svoja vprašanja, se udeleženci 
razporedijo v pare. Drug drugega naj zastavijo 
svoja vprašanja. Po opravljeni nalogi, naj vsak 
predstavi svojega partnerja glede na njegove 
odgovore na vprašanja.
 

2. različica: Po opravljeni nalogi naj se vprašanja 
pomešajo in na novo razdelijo. Nobeden naj nima 
svojih prvotnih vprašanj. Zatem vsak po vrsti 
odgovori na dodatna vprašanja na listu.
 
3. Solata s posebno lastnostjo
Udeleženci/mladi stojijo ali sedijo v krogu. Eno 
osebo se določi, da bo sedela oz. stala na sredini 
kroga. Oseba na sredini naj zavpije (ali pove) 
spretnost, lastnost ali kaj sorodnega (npr. 
»Pogumno!«), in vsi, ki se lahko poistovetijo s to 
lastnostjo zapustijo svoje mesto in gredo na drugo 
prosto mesto (naj zamenjajo stole). Prav tako pa 
naj oseba na sredini poskuša najti mesto zase. 
Tisti, ki ne najde prostega mesta, se postavi na 
sredino in zavpije novo lastnost. Če oseba na 
sredini zavpije »Super oseba!« (ali kakšno drugo 
vnaprej dogovorjeno frazo), morajo vsi udeleženci 
zamenjati mesta.
 
4. Krog imen
Udeleženci se postavijo v krog. Eden za drugim naj 
vržejo žogico osebi, katere ime želijo spoznati. Ko 
so vsa imena dovolj krat povedana, se lahko vsak, 
ali zgolj tisti, ki to želi, poskuša spomniti vsakega 
imena. Po končani aktivnosti lahko nadaljujete z 
metanjem žogice in zastavljanjem drugih vprašanj 
– npr. kje kdo živi, kaj počne, kakšne hobije ima, 
najljubša hrana ipd.)
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VAJE DAJANJA POZITIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ 

Materiali: 
stoli za udeležence, papir, lepilni trak, pisalo
 
Cilj: 
sposobnost poslušati in sprejemati pozitivne 
povratne informacije, dober občutek pri tem, moč 
in potrditev, ki jo oseba pridobi pri tem

Dajanje pozitivnih povratnih informacij je eden 
izmed načinov ustvarjanja dobrega vzdušja in 
izboljšanja počutja druge osebe. Vendar pa je 
nujno, da povratne informacije vedno temeljijo na 
resnici. V nadaljevanju je nekaj primerov, ki jih 
lahko izvedete.
 
Potek:
1. POVABIM TE ZRAVEN SEBE
Udeleženci sedijo na stolih v krogu. Eden izmed 
stolov je prazen. Namen vaje je, da vsi po vrsti 
povabijo eno osebo, naj sede na prazen stol, ki se 
takrat nahaja poleg njih – povabijo osebo, ki ji 
želijo dati pozitivno povratno informacijo. 
Povratna informacija se lahko nanaša na lastnosti, 
spretnosti, sposobnosti, karakter, osebnost ali videz 
te osebe. Kar koli osebi pride na pamet in želi o 
tem dati pozitivno povratno informacijo. Vsak da 
lahko eno ali več povratnih informacij naenkrat. 
Povratne informacije naj začne podajati oseba, ki 
sedi na desni od praznega stola.

Prejemnik povratne informacije naj samo posluša. 
Ne sme omalovaževati prejetih povratnih 
informacij ali reči, da ne veljajo. Po zaključku 

podajanja povratnih informacij eni osebi je na vrsti 
oseba, ki ima na svoji desni prazen stol.
Ko so bili že vsi na vrsti, lahko udeleženci povejo, 
kako so se počutili, ko so dajali in prejemali 
povratne informacije.
 
2. KROG OPRAVLJANJA
Udeleženci se razporedijo v skupine po tri. Eden 
izmed trojice sedi tako, da je je s hrbtom obrnjen 
proti drugemu, slednja pa »čvekata« o pozitivnih 
lastnostih osebe, ki sedi pred njima. Oseba, ki sedi 
spredaj (in je proti drugima dvema obrnjen s 
hrbtom), mora biti tiho in poslušati, kaj druga dva 
govorita o njej.

Vloge naj se tudi zamenjajo, tako da bo vsak imel 
možnost sedeti spredaj.

Ko so bili že vsi na vrsti, lahko udeleženci povejo, 
kako so se počutili med vajo.
 
3. GOVORJENJE O POZITIVNIH LASTNOSTIH ZA 
HRBTOM OSEBE
Pri vaji naj bosta skupaj dva prostovoljca, ki se 
bosta izmenjevala. Eden naj sedi tako, da bo s 
hrbtom obrnjen proti drugemu. Oseba zadaj za 
prvo osebo naj reče pet pozitivnih lastnosti o osebi 
pred seboj, ki mu v tistem trenutku padejo na 
pamet. (To so lahko barva las, smisel za humor, 
osebnost, stil itd.) Nato naj osebi zamenjata mesti 
in ponovita vajo.

Po zaključku vaje lahko povesta, kako sta se 
počutila.
 

4. LIST NA HRBTU
Vsakemu udeležencu pritrdite na hrbet prazen list 
papirja, kjer piše samo Jaz sem» na vrhu. Vsi 
udeleženci prejmejo svoje pisalo, s katerim 
napišejo na hrbet vsake osebe pozitivne 
informacije o njej.

Med vajo nihče ne more videti svojega lista 
papirja. Ko vsi napišejo nekaj na hrbet vsakega 
posameznika, lahko vsak odstrani liste s sebe in na 
glas prebere povratne informacije, ki jih je prejel.
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VAJA ZA KREPITEV ZAUPANJA ZNOTRAJ SKUPINE 

Cilj: 
S spoštovanjem mej druge osebe tej osebi 
pomagamo, da prevzame pobudo in izgradi 
zaupanje s posameznikom. Aktivnosti prav tako 
izboljšujejo komunikacijske spretnosti.
 
Potek:
PADANJE V PARU ALI TRIKOTNIKU
Udeleženci naj se razporedijo v pare. Ena oseba iz 
para naj vstane, tako da jo druga gleda v hrbet. 
Oseba, ki je zadaj, naj bo »za dolžino ene roke« 
odmaknjena od osebe pred njo.

Oseba, ki stoji zadaj, naj prestreže osebo pred 
seboj, ko slednja pade nazaj, tako da naj stoji v 
ustreznem stabilnem položaju (ena noga rahlo 
zadaj in razprte roke, s katerimi lahko ujame 
padajočo osebo).

Oseba, ki stoji spredaj, naj mirno pade nazaj, tako 
da jo bo oseba za njo varno in mehko ujela in jo 
nato nežno potisnil nazaj v pokončen položaj.
Na začetku naj bo razdalja med rokama in hrbtom 
osebe pred seboj okoli 5 cm, postopoma pa se 
lahko ta razdalja počasi povečuje.

Priporočamo, da to tehniko predhodno prikažete, 
da ne pride do poškodb.

Vsak naj nekajkrat pade – izmenično ali pa 
tolikokrat, kolikor krat želi.
 

PADANJE V TRIKOTNIKU
Padanje v trikotniku je vaja, ki se jo izvaja v trojkah, 
kjer ena oseba pada na sredi med drugima dvema 
osebi, ki nato prvo ujameta. Oseba naj pade s 
prekrižanimi rokami na prsih na tak način, kot pri 
prvi vaji, vendar sedaj izmenično v obe smeri, tako 
da jo ena oseba pri padanju naprej ujame za prsa 
in rame ali roke, druga pa jo ujame za hrbet, ko 
pade nazaj.
 
ZIBAJOČI SE KROG
Ta vaja je podobna prejšnji, le da sedaj cela 
skupina stoji v krogu okrog osebe, ki pade. Oseba, 
ki pade, naj ima roke prekrižane na prsih. Celotna 
skupina nežno pomika osebo, ki je padla, drug do 
drugega. Oseba, ki je padla, se bo počutila kot 
boja v morju – nežno se zibajo med drugimi 
osebami in jim zaupajo.

Pri tej vaji je koristno poudariti, da je potrebno 
ravnati pazljivo, zavestno in se ne smejati ali 
govoriti (imejte v mislih smisel vaje). Poudarek naj 
bo na občutku zaupanja. Dodatno bodite pozorni 
na intenzivnost odrivov, da se hitrost premikanja 
osebe, ki je padla, ne pospeši nenadoma. Če bi 
prišlo do tega (še posebej pri mladih), je dobro, če 
na tem mestu naredite premor, da skupino poučite, 
naj bolj pazi na varnost.
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HOJA Z MLADIMI – NAZAJ H KORENINAM 

Cilj: 
spoznati drug drugega, refleksija, spoznavanje 
mladih
 
Potek:
Vsi udeleženci naj za trenutek zaprejo oči ali prosto 
tavajo po svojih mislih. Voditelj naj jih potem prosi, 
da se vrnejo v čas, ko so bili tudi sami mladi 
(otroštvo). 

Po približno 5 minutah naj (po dogovoru, z 
odprtimi ali zaprtimi očmi), naj voditelj udeležence 
prosi, da se usedejo nazaj na svoja mesta. Nato 
prejmejo vprašanja o svojem otroštvu, kot se ga 
spomnijo. Na primer:

• Kakšna oblačila si nosil/-a?
• Kdo so bili tvoji vzorniki?
• Kakšna glasba ti je bila všeč?
• Kdo je bila prva oseba, ki si jo občudoval/-a?
• Se spomniš prvega poljuba? 
• Kdaj ste se doma kregali? Kako si se  

obnašal/-a?
• Kdo je bil tvoj najboljši prijatelj ali prijateljica? 

Kaj sta počela/počeli skupaj? 
• Kdaj si se razjezil/-a? Kaj se je zgodilo?
• Kdaj si občutil/-a žalost? Kaj se je zgodilo?
• Kdaj si bil/-a vesel/-a? Kaj se je zgodilo?
• Si se družil/-a z drugimi? Kak si se počutil/-a, 

če se je odnos končal?
• Kaj ti je šlo dobro od rok?
• Kaj si počel/-a?
• Si se kdaj zlagal/-a? Komu? Zakaj? 
• Kaj si si mislil/-a o svojem videzu?
• Lep spomin iz tvojega otroštva?

 

Vprašanja lahko zastavite tistim, ki želijo nanje 
odgovoriti, nobenega pa se ne sme siliti, da naj 
deli svoje izkušnje. Dodatno si lahko sami zamislite 
še več vprašanj. Med to vajo se običajno na ustih 
velikega števila udeležencev nariše velik nasmeh. 
Zadnje vprašanje naj bo vedno povezano s 
pozitivnim spominom. Ko ste zastavili vsa želena 
vprašanja, prosite udeležence, da zopet zaprejo 
oči in se vrnejo v današnji dan.
 
Vaja se zaključi s pozitivnim spominom. Vsi 
udeleženci odprejo oči in izvedejo refleksijo o tem, 
kakšen je bil namen te vaje. Na koncu lahko vodja 
poda namig glede spoznavanja današnje mladine.
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P-01 PSIHOSOCIALNA POMOČ
Ime organizacije:  Mladinski center Zagorje, Slovenija 
Cilj:  brezplačna psihosocialna pomoč mednarodnim prostovoljcem

P-02 P ROJEKT »SCENA BREZ IMENA«
Ime organizacije:  Center za pomoč mladim, Slovenija 
Cilj:  imeti odprto spletno mesto, kjer se mladi lahko družijo 
in pogovarjajo o čemer koli z mladinskim delavcem

P-03 PROJEKT »KAKO SI?« 
Ime organizacije:  Slovensko združenje študentov psihologije

P-04 PROTOKOL ZA MLADINSKE  
DELAVCE MLADIH ZMAJEV
Ime organizacije:  Mladi zmaji, Slovenija

P-05 INTERVJU Z MLADINSKIM DELAVCEM  
Ime organizacije:  Mladi zmaji, Slovenija
Cilj:  deljenje vpogleda v vlogo mladinskega delavca 
z vidika izkušenega mladinskega delavca 

P-06 PODPORNI SISTEM ZA PROSTOVOLJCE 
Ime organizacije:  DAJ MI RUKU, Srbija 
Cilj:  Cilj je zagotavljanje varnega okolja za prostovoljce, kjer lahko dobijo kakršno koli pomoč, 
ki jo potrebujejo pri izzivih, na katere naletijo pri delu z mladimi v stiski. Dvig ravni znanja 
in spretnosti prostovoljcev.

P-07 POMOČ POMOČNIKOM, PSIHODRAMA  
Ime organizacije:  Sociativa, Srbija
Cilj:  dvigovanje ravni zavedanja o pomembnosti preprečevanja tveganj za duševno zdravje 
pri delu z mladimi v stiski, izobraževanje o teh tveganjih in iskanje individualnih strategij 
za spopadanje z njimi skozi skupinsko delo 

P-08 ASERTIVNA KOMUNIKACIJA 
Ime organizacije:  DAJ MI RUKU, Srbija
Cilj:  doseči komunikacijo z drugimi osebami, kjer se vsi zavzamejo zase in svobodno 
ter resnično izrazijo svoje poglede, pri tem pa spoštujejo poglede drugih

9 JAVNI NASTOPP-0  
Ime organizacije:  DAJ MI RUKU, Srbija
Cilj:  izboljšati spretnosti javnega nastopanja z namenom dvig samozavesti 
in zmanjšanja strahu pred nastopanjem pred drugimi

P-01

P-02

P-10 K NJIGA ŽIVLJENJA OZ. ŽIVLJENJSKA ZGODBA
Ime organizacije:  FICE Srbija, Lifebook for Youth
Cilj:  Glavni poudarek je na tem, da se mladi zavejo svojih pozitivnih stališč in lastnosti, 
ter na prijetnih dogodkih in dobrih srečanjih, s pomočjo česar dosežemo delo s pozitivno 
identiteto, krepitev samozavesti, osebno rast in razvoj preko skupinske pomoči. 

P-11 TIMEOUT 
Ime organizacije:  Timeout Foundation, Finska
Cilj:  Timeout je metoda dialoga za uporabo med osebami iz različnih okolij. Najbolje deluje v 
skupini od 6 do 25 oseb. Pri metodi Timeout gre vsakič za moderiran pogovor. Moderator poskrbi 
za konstruktivnost pogovora. Osnovna pravila metode Timeout za konstruktiven pogovor služijo 
kot dobra podpora moderatorju in udeležencem.

P-12 POSTOPKI RAVNANJA ORGANIZACIJE WALKERS  
PRI ZLORABI OPOJNIH SUBSTANC IN DRUGIH 
SIMPTOMIH PRI DELU Z MLADIMI  
Ime organizacije:  Aseman Lapset ry, Finska
Cilj:  V organizaciji Walkers se ponašamo z dolgo tradicijo srečevanj z mladimi v sprejemajočih, 
nepodcenjevalnih in varnih okoljih. Za mlade je sodelovanje v naših aktivnostih vedno prostovoljno. 
V organizaciji Walkers si prav tako prizadevamo, da bi stopili v stik z mladimi, ki so potisnjeni 
na rob družbe, in tistimi, kjer obstaja tveganje, da se jim to zgodi.

P-13 ULIČNA MEDIACIJA NA FINSKEM 
Ime organizacije:  Aseman Lapset ry, Finska

P-14 TERENSKO DELO Z MLADIMI IN DELAVNICE 
Ime organizacije:   Into – Association for Outreach Youth 
Work and Workshop Activities, Finska

P-15 DUŠEVNI KLEPET 
Ime organizacije:  MIELI Mental Health Finska, finski Rdeči križ, 
Finska zveza poselitvenih hiš in SOS otroške vasi

P-16 STORITEV »WALKERS CARS«  
Ime organizacije:  Aseman Lapset ry in partnerji širom Finske
Cilj:  razvoj lokalnih mobilnih načinov dela z mladimi z namenom 
omogočanja udeležbe v drugih aktivnostih s področja mladinskega dela mladi, 
ki nimajo enakih možnosti

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-03

P-04

P-06

P-07

P-08 P-16
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VEČ P-01

PSIHOSOCIALNA POMOČ 

Mladinski center Zagorje omogoča mladim v stiski 
z lokalne skupnosti in svojim mednarodnim 
prostovoljcem brezplačna srečanja s 
psihoterapevtko. Srečanja so namenjena kot oblika 
prve pomoči v situacijah, ko oseba potrebuje hitro 
prvo pomoč kot odziv na situacijo, v kateri se je 
znašla. Čakalne vrste za psihološko svetovanje v 
javnem zdravstvu so lahko zelo dolge, naša 
storitev pa s tem ponuja možnost, da prejmejo 
takojšnjo pomoč, hkrati pa tudi ugotovijo, če jim ta 
vrsta pomoči ustreza. Vsaka mlada oseba pride na 
srečanje s svojo edinstveno težavo, tako da bodo 
tudi rezultati izkušnje za vsakogar različni.

Spodaj podajamo povratno informacijo enega 
naših prostovoljcev na dolgoročnem projektu 
Evropske solidarnostne enote (European Solidarity 
Corps), ki je redno obiskoval srečanja za 
psihosocialno podporo.

»Ta izkušnja mi je pomagala, da sem razvil 
občutek lastne vrednosti, kar je nekaj, česar prej 
nisem imel. Srečanja s terapevtko so mi pomagala 
pri prepoznavanju težav in mi vlila pogum, da sem 
jih začel reševati korak za korakom. Pomagala so 
mi spremeniti moje vedenje v smislu, da sem postal 
bolj samozavesten pri stvareh, za katere prej 
nisem nikoli mislil, da sem jih sposoben ali zmožen 
storiti. Moj pogled na stvari v življenju se je 
spremenil, tako da sem začel videvati tako slabe 
kot dobre stvari okoli sebe. Brez te izkušnje se ne bi 
prav nič premaknilo, nič spremenilo in ne bi se 
začel soočati s temi pomembnimi spremembami. 
Med srečanji sem dobil občutek pripadnosti svetu, 
v katerega se mi nikoli prej ni zdelo da sodim. 

Ponudila se mi je priložnost, ki je v moje življenje 
vstopila ob ravno pravšnjem času, saj če ne bi bilo 
tako, ne bi sprejel pomembnih odločitev glede 
svoje kariere v prihodnosti. Še vedno bi ostal ujet v 
začaranem krogu, nekaj, s čimer se še vedno 
soočam. Če bi osebi v stiski, ki je še vedno 

neodločena, dal kakršen koli nasvet, bi se ta glasil: 
»Ne počni stvari, za katere drugi mislijo, da bi jih 
moral. Osredotoči se na kaj pomembnega, nekaj 
kar bo tebi ustrezalo in koristilo. Morda se ti bo 
zdelo težko, a se splača!«
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VEČ P-02

PROJEKT »SCENA BREZ IMENA« 

Projekt vodi Center za pomoč mladim - CPM, 
zagnali pa so ga med epidemijo covida-19. 
Omogočil je hiter odziv na potrebe mladih po 
druženju in spoznavanju vrstnikov. Namen projekta 
je bil, da se mladim nudi prostor, kjer lahko odprto 
govorijo, se družijo in prejmejo podporo ter 
srečujejo nove ljudi. Za prostor so izbrali platformo 
Zoom, tako da so se lahko pridružili mladi iz 
celotne Slovenije.

Srečanja so bila organizirana enkrat tedensko za 
dve skupini po 10  mladih. V prvi skupini so bili 
mladi med 15. in 19. letom starosti, v drugi pa mladi 
od 20. do 29. leta starosti. 

Prva srečanja so bila namenjena kognitivnim 
aktivnostim in iskanju skupnega dogovora za vsako 
skupino. Potrpežljiva in spoštljiva komunikacija je 
bila zelo pomembna, teme srečanj pa so 
narekovali udeleženci, saj so srečanja temeljila na 
njihovi lastni odgovornosti in želji po sodelovanju. 
Prvotno je srečanja vodilo osebje CPM, nato pa sta 
se vsak teden javila dva udeleženca in pripravila 
aktivnosti za naslednje srečanje. S tem so 
omogočili, da so bile teme takšne, kot sta jih želela 
ta dva udeleženca. Najpogostejše teme so bile 
samozavest, soočanje s posledicami epidemije, 
duševno zdravje, družbena izključenost, odvisnost 
in postavljanje ciljev. S pomočjo osredotočene 
komunikacije, izražanja mnenj v skupini in 
sproščujočih namiznih iger preko spleta je bilo 
mladim lažje prebroditi vsakodnevne izzive in 
napore.

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ



VEČ P-03

PROJEKT »KAKO SI?« 

»Kako si?« je enotedenski izobraževalni projekt, ki 
se osredotoča na dvig javne zavesti o 
pomembnosti skrbi za duševno zdravje. Organizira 
ga Slovensko združenje študentov psihologije kot 
del svetovnega dneva duševnega zdravja (10. 
oktober). Z izbiro imena projekta nas želijo 
spodbuditi, da sebi in svojim ljubljenim osebam 
resnično zastavimo vprašanje, kako smo/so, 
poslušamo in tudi odkrito odgovorimo.

Projekt ima več namenov. Organizatorji želijo z 
njim informirati in izobraževati splošno javnost o 
kakovostnih vsebinah povezanih z duševnim 
zdravjem.

Že 14 let v mesecu oktobru organizirajo brezplačne 
večdnevne aktivnosti na temo duševnega zdravja. 
Vsakič povabijo tudi ugledne strokovnjake s 
področja psihologije in duševnega zdravja. 
Aktivnosti potekajo v obliki predavanja, delavnic, 
okroglih miz, predvajanja filmov s strokovnim 
komentarjev, literarnih večerov in so namenjeni 
splošni javnosti. S tem nas želijo opogumiti, da se 
zavedamo pomembnosti duševnega zdravja in ga 
postavimo ob bok telesnemu zdravju.

Projekt pripravijo in vodijo tako študenti kot 
študentke. Na ta način, skupaj s študijem, okrepijo 
svoje komunikacijske, marketinške, organizacijske, 
promocijske in druge kompetence.

Projekt »Kako si?« so razširili tudi na družabna 
omrežja, kjer večkrat na teden delijo trenutne 
vsebine povezane z duševnim zdravjem.
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VEČ P-04

PROTOKOL ZA MLADINSKE DELAVCE 
MLADIH ZMAJEV 

Mladi zmaji so javna ustanova iz Ljubljane, ki jo 
najdete v več predelih: v Zalogu, Šiški, Bežigradu in 
Črnučah – na ulicah in v centru mesta. Prav tako 
imajo avtobus, ki služi kot mladinski center na 
kolesi.

Prav tako nudijo storitev MOPS, ki je kratica za 
mobilnega psihosocialnega svetovalca.

Protokol za delo z mladimi v stiski:

Ocena situacije je:
• fleksibilna,
• subjektivna. 

Gre za nujno stvar ali ne?

Če je stvar NUJNA:
1. korak: skrb za varnost (delo v parih)
2. korak: stopiti v stik z MOPS
3. korak: obvestiti odgovorne osebe
4. korak: beleženje dogodka
5. korak izdelava načrta za pomoč 

Če stvar NI NUJNA: 
1. korak: beleženje dogodka
2. korak: poslati elektronsko sporočilo MOPS in 
sodelavcem
3. korak: ukrepanje s pomočjo skupine
4. korak: načrtovanje pomoči 
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INTERVJU Z MLADINSKIM DELAVCEM  

Urška je naredila intervju z mladinskim delavcem 
Maticem Muncem, ki že več kot 20 let deluje na 
področju dela z mladino in z mladimi v veliki meri 
dela na temo duševnega zdravja.

Govoril je o »primerih dobre prakse za mladinske 
delavce« ki lahko mladinskim delavcem služijo kot 
pomoč in podpora pri njihovem delu z mladimi v 
stiski. Po njegovem mnenju (s katerim se jaz 
osebno strinjam) bi se moral vsak mladinski 
delavec izobraževati (brati knjige, obiskovati 
usposabljanja in seminarje, brati o raziskavah 
povezanih z mladimi in duševnim zdravjem), 
pridobivati izkušnje (pogovarjati se z mladimi, ne 
bežati stran od situacij, se soočati z izzivi in se ne 
predajati) in graditi trajen dialog z drugimi 
mladinskimi delavci (pogovarjati se, deliti, skupaj 
preizkušati metode in orodja in jih ne le 
predstavljati drug drugemu, preživeti nekaj dni 
skupaj na rednih usposabljanjih itd.).
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VEČ P-06

PODPORNI SISTEM ZA PROSTOVOLJCE 

Opis: 
»Podporni sistem za prostovoljce« je program 
mentoriranja, svetovanja in usmerjanja 
prostovoljcev, ki jih opogumlja za prevzemanje bolj 
odgovornega in kompleksnega dela z otroki in 
mladimi. Dodana vrednost tega programa je 
celostna podpora strokovnjakov, ki so je deležni 
prostovoljci – ne le pri izvedbi aktivnosti, tudi pri 
lastnem ustvarjanju delovnih programov.

Program vključuje:
• aktivnosti usposabljanja za prostovoljce: 

tehnična priprava za udeležence projekta, 
asertivna komunikacija, javni nastop, forumsko 
gledališče;

• srečevanje s prostovoljci enkrat na mesec;
• platforma na spletnem družabnem omrežju 

(Facebook) za medsebojno izmenjavo, 
prilagojena za mladinsko komunikacijo, kar se 
je izkazalo za izjemno učinkovito (prostovoljci 
preko Facebook skupin delijo izkušnje, hitra 
vprašanja, se dogovarjajo glede datumov 
srečanj in aktivnostih za izvedbo, glede slik 
itd.);

• telefonski razgovori med prostovoljci in člani 
projektne ekipe;

• podpora s strani strokovnih sodelavcev iz 
šol/institucij (npr. psihologi, pedagogi, socialni 
delavci, psihoterapevti);

• skupine za psihodramo »Pomoč pomočnikom«.
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VEČ P-07

POMOČ POMOČNIKOM, 
PSIHODRAMA 

Opis: 
Podporna skupina »Pomoč pomočnikom« je model 
psihosocialne skupinske podpore za mladinske 
delavce, ki delajo z mladimi v stiski. Model je bil 
razvit zaradi velike odgovornosti ter stresa pri delu 
mladinskih delavcev in se je izkazal za izredno 
uspešnega pri preprečevanju in blaženju stresa. 
Metoda je kombinacija psihodrame in drugih oblik 
skupinskega dela, med katerimi vodja tako skupine 
kot člani skupine sami nudijo podporo mladinskim 
delavcem na mesečnih srečanjih v trajanju 
približno 15 mesecev. Skupina ima lahko 12 do 15 
članov. 

Delamo na: 
• izobraževalni stopnji – teorije in perspektive za 

boljše razumevanje odnosa med »stranko in 
seboj« in tudi ozadja ter stanja duševnega 
zdravja mlade osebe (»podatki o strankinih 
prednostih, potrebah, izzivih, ciljih in virih«);

• praktični stopnji – uporaba dramskih tehnik za 
raziskovanje nekaterih težavnih situacij pri 
mladinskih delavcih, ki delajo z mladimi pri 
iskanju rešitev ter boljšega razumevanja.
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VEČ P-08

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA 

Opis: 
Vsak dan komuniciramo z velikim številom ljudi in 
se v ločenih situacijah vedemo drugače. Način 
komunikacije je odvisen od velikega števila 
dejavnikov, še posebej pa je pomembno, da 
komunikacijo samo vodijo osebe, ki v tej interakciji 
sodelujejo. Asertivno komunikacijo vidimo kot 
pomembno orodje, ki ljudem pomaga izražati 
svoje občutke in misli neposredno ter odkrito ob 
hkratnem spoštovanju drugih. Takšen način 
komunikacije osebi omogoča, da postavi svoje 
meje in neprijetne situacije izkusi na manj stresen 
način.

Pripravili smo niz delavnic za učenje in vajo 
asertivnega vedenja. Namenjeni so tako mladim 
kot mladinskim delavcem. Na prvi stopnji delavnic 
je 8 srečanj, ki trajajo po dve uri in so zasnovane 
za največ 15 udeležencev. Ta stopnja temelji na 
teoretičnem delu, njen namen pa je, da udeleženci 
spoznajo koncept asertivne komunikacije. Tudi 
vaje, ki jih udeleženci opravljajo, so povezane z 
razumevanjem teoretičnega dela. Naslednja 
stopnja pa daje poudarek praktičnemu delu, kjer 
udeleženci podoživijo situacije iz resničnega 
življenja in iščejo različne oblike vedenja v skladu z 
bistvom asertivnosti.

Z vajami asertivnega vedenja in alternativnih 
načinov s pomočjo igre vlog so udeleženci 
izboljšali razumevanje svojih lastnih potreb ter tudi 
razumevanje stališč drugih, hkrati pa jih je to 
spodbudilo k razmisleku o občutkih drugih v 
situacijah iz resničnega življenja.
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VEČ P-09

JAVNI NASTOP 

Opis: 
Razvili smo delavnice javnega nastopanja, s 
pomočjo katerih mladim pomagamo, da 
predstavijo sebe in sporočila/informacije podajajo 
jasno, konsistentno in prepričljivo. Delavnice so 
nastale zaradi potrebe po podpori mladim pri 
predstavitvah in govorjenju pred drugimi ter z 
namenom, da ustvarijo dobro samopodobo in 
povečajo samozavest. Osnovno usposabljanje za 
javni nastop traja dva dneva, po 5 ur na dan, in je 
zasnovno za največ 10 mladih oseb. Vključuje 
teoretični del o osnovah javnega nastopanja in 
praktični del, ki ga sestavljajo predstavitve na 
določeno temo, ki se tudi snemajo. Pomembna 
sestavna dela praktičnega dela sta tudi percepcija 
izvajalca predstavitve samega in primerjava le-te 
s povratnimi informacijami s strani skupine in 
voditelja delavnice.

Javno nastopanje ne vključuje samo nastopanja 
pred veliko množico poslušalcev. Vsakodnevno 
imamo vsi majhne javne nastope pred drugimi 
ljudmi, katerim želimo predati neko sporočilo ali 
informacijo. Nekaterim takšni »nastopi« povzročajo 
veliko mero nelagodja in stresa, saj jih je strah, da 
se bodo osramotili. Poleg psihološkega trpljenja in 
občutkov sramu pa lahko pride tudi do številnih 
telesnih posledic, prav tako pa lahko vse skupaj 
privede do odmaknjenosti in strahu pred 
komuniciranjem z drugimi osebami. 

Po drugi strani pa lahko obvladovanje tehnik 
javnega nastopanja in razvoj spretnosti privedeta 
do zvečanja samozavesti in zaupanja v lastne 
sposobnosti. Nenehna vaja in preverjanje s 
pomočjo komentarjev ter predlogov drugih 
predstavljata pravo pot do preprečitve negativnih 
posledic nastopanja pred drugimi. 
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VEČ P-10

KNJIGA ŽIVLJENJA OZ. ŽIVLJENJSKA ZGODBA 

Opis: 
Osebna življenjska zgodba je metoda, ki je bila 
prvotno zasnovana za otroke ali mlade v sistemu 
rejništva. Knjiga življenja lahko predstavlja zbirko 
časovno urejenih informacij o življenju otroka oz. 
mlade osebe, ki vključuje podatke, spomine in 
zgodbe o otroku oz. mladi osebi v sistemu 
rejništva. 

Glede na Baynes (2008) ima izdelava življenjske 
zgodbe tri glavne elemente: 

• zbiranje za osebo pomembnih predmetov, 
fotografij in spominov; 

• izdelava pisne zgodbe, ki razloži razloge za 
ločitev otroka oz. mlade osebe od družine in 
podaja informacije o članih njene biološke 
družine; 

• predstavitev te zgodbe otroku oz. mladi osebi 
na razumljiv in njej pomemben način.

Knjiga življenja je primerna za vse mlade, ki so se 
morali soočiti s težavami – od smrti starša ali 
sorojenca, razvezi staršev, hudi bolezni ali selitvi v 
novo okolje.

Gre za učinkovito orodje, ki otrokom oz. mladim 
pomaga pri soočanju s preteklimi dogodki in 
izdelavi načrtov za prihodnost.
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VEČ P-11

TIMEOUT 

Metodo dialoga Timeout lahko uporabite kadar 
koli je potrebno globlje razumevanje teme ali 
srečanje zahteva, da so vsi udeleženci med seboj 
enakovredni – na primer kot del priprav, 
sprejemanja odločitev ali z namenom zbliževanja 
različnih ljudi.

Seveda pa dialog ne sodi v vsako situacijo in ga ne 
smemo zamenjati z dejanskimi pogajanji ali 
dejanskim sprejemanjem odločitev. Uporabite ga 
le kot del omenjenih procesov, ko nastopi potreba 
po boljšem razumevanju teme ali področja 
delovanja.

Metoda Timeout ponuja priložnost za premor in 
razmislek o stvareh v miru. Orodja so v veliko 
pomoč pri privabljanju oseb, ki običajno ne 
sodelujejo v pogovorih.

S pomočjo orodij lahko vadite moderiranje dialoga 
po majhnih korakih. Ko pa se izkušnje nabirajo, pa 
lahko taka oseba postane pravi strokovnjak za 
dialoge. Ni vam treba razumeti vsega naenkrat. 
Najprej osvojite nekaj osnovnih idej in z vsakim 
dialogom povečajte svoje znanje o izvedbi 
dialoga. Ni razloga za tremo, saj se tega lahko 
nauči vsak.

Pogovor po metodi Timeout je uspešen, ko ste z 
njeno pomočjo ustvarili enakovredno srečanje in 
medsebojno zaupanje, hkrati  pa se je 
razumevanje teme s strani udeležencev povečalo.
Metoda Timeout spodbuja občutek vključenosti 
med udeleženci in družbeno vključenost na 
splošno. 

Še bolj pomembno pa je, da pripomore h globljem 
razumevanju predebatirane teme in različnih 
stališč. Prav tako pomaga ustvariti nepredvidene 
uvide in nove načine razmišljanja. Njen cilj ni 
usklajenost pogledov.
 
Pred začetkom dialoga po metodi Timeout
Jasen cilj pomaga pri določanju razloga za 
komunikacijo. V nadaljevanju je podanih nekaj 
vprašanj, ki vam lahko pomagajo pri načrtovanju 
vašega dialoga po metodi Timeout!

• Kateri potrebi naj dialog zadosti?
• Katera tema bi najbolj ustrezala?
• Kje naj se pogovor po metodi Timeout odvije? 

Katera lokacija bi udeležencem ustrezala?
• Koga bi povabili k pogovoru?
• Kdo običajno ostane izpuščen? Povabite še njih!
• Kdo bo moderiral pogovor? Naj kdo zapisuje?
• Katera so najustreznejša vprašanja za premik 

pogovora naprej?
• Kaj pričakujete, da se bo zgodilo po koncu 

pogovora?
• Kako boste prosili za povratne informacije?

 
Ko odgovorite na ta vprašanja, vam bo lažje 
začeti. Dialog po metodi Timeout lahko uporabijo 
občine, organizacije, nevladne organizacije, 
podjetja, šole in univerze, mediji, politiki, stranke 
ali lokalne in/ali regionalne oblasti, pa tudi verske 
in denominacijske skupnosti.

Osnovna pravila za konstruktiven pogovor po 
metodi Timeout

• Poslušaj druge, jih ne prekinjaj in ne začenjaj 
dodatnih debat. »Vsak udeleženec mora dobiti 

priložnost, da v miru razloži svoje poglede. 
Pomembno je, da drug drugega ne prekinjamo 
ali si šepetamo z osebo poleg nas.«

• Svoje izjave naveži na izjave drugih in 
uporabljaj vsakodnevni jezik. »Cilj dialoga je, 
da navežemo to, kar rečemo, na to, kar so med 
pogovorom omenili drugi. Poizkušajmo 
uporabljati vsakodnevni jezik in se izogibajmo 
strokovnim izrazom.«

• Predstavi svojo izkušnjo. »Za boljše 
razumevanje teme pogovora in drug drugega 
je dobro, da spregovorimo o svojih lastnih 
izkušnjah. To pomeni, da drugim povemo, 
katere težave, dogodki in situacije so vplivale 
na naše poglede.«

• Z drugimi govori neposredno in jih povprašaj 
za njihove stališča.

• Bodi prisoten/prisotna in spoštuj druge ter 
zaupnost pogovora. »Med dialogom je 
pomembno, da se povsem osredotočimo drug 
na drugega in na razumevanje zadeve o kateri 
govorimo. Upoštevajmo različne poglede, ki jih 
imajo drugi. Pogovor naj ostane zaupen, tako 
da bo vsak res lahko govoril čim bolj odkrito.«

• Najdi skrito in poveži skupaj. Pogumno se loti 
konfliktov, do katerih pride, in poišči zadeve, ki 
še niso bile naslovljene. »Dialog mora biti varna 
situacija v kateri se lahko osredotočimo tudi na 
konflikte. Prav tako je pomembno, da poiščemo 
teme, ki še iz kakršnega koli razloga niso bile 
niso bile naslovljene. Na koncu lahko 
prediskutiramo še povezave med stališči, ki so 
prišla na plano med pogovorom..«
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POSTOPKI RAVNANJA ORGANIZACIJE WALKERS PRI 
ZLORABI OPOJNIH SUBSTANC IN DRUGIH SIMPTOMIH 
PRI DELU Z MLADIMI  
Glede na politiko »nizkega praga« organizacije 
Walkers, se z mladimi srečujemo na anonimni 
osnovi. Na ta način ne moremo biti prepričani o 
dejanski identiteti vsake posamezne osebe. To 
anonimnost spoštujemo in stremimo k vzpostavitvi 
zaupnega odnosa z mlado osebo s pomočjo 
srečevanj v dobrem in varnem okolju in izvajanjem 
običajnih aktivnosti. Mlada oseba se lahko sama 
odloči, katere osebne podatke želi deliti z nami in 
kdaj. Po prvem srečanju lahko s to mlado osebo 
delamo, jo spodbujamo, da si zagotovi podporo in 
storitve, ki jih potrebuje. Grajenje zaupanja, 
reševanje težav in razvoj situacije pri mladi osebi 
je vedno drugačen. Ko mlada oseba vzpostavi 
zaupanje in motivacijo, postane naše skupno delo 
veliko bolj plodno – tako v smislu svetovanja kot pri 
iskanju rešitev za trenutno življenjsko situacijo.
 
Mladim nudimo nadaljnje svetovanje v sodelovanju 
za našo mrežo strokovnjakov in, po potrebi, s 
skrbnikom te mlade osebe, v skladu z lokalnim 
načinom delovanja. Pri slednjem je mlada oseba 
napotena do storitev, ki jih potrebuje, izvajalci 
programov organizacije Walkers pa ves čas hodijo 
z njo in jo podpirajo na vsakem koraku. 
Organizacija Walkers deluje v skladu z zakonom, 
uporablja primere dobre prakse in sodeluje z 
oblastmi. Deluje kot nadomestilo za druge lokalne 
načine svetovanja mladim v ustrezni mreži 
podpore in storitev. 

Pri mladih s porušenim zaupanjem v odrasle in 
predstavnike oblasti je lahko organizacija Walkers 
točno tisti kraj, ki ga mlada oseba potrebuje v svoji 
trenutni težavni življenjski situaciji.
 
Pri nekaterih mladih je izražanje različnih znakov 
način, da postanejo videni, slišani in opaženi. Med 
znake, ki jih mlada oseba izkazuje, lahko sodijo 
rezanje sebe, motnje v prehranjevanju, manjše 
tatvine, agresivno ali nasilno vedenje, vandalizem, 
spolna promiskuiteta in drugi znaki duševnih 
motenj. Tudi nenamerna krepitev teh znakov 
mlado osebo vsakič prizadene. To se na primer 
pogosto zgodi, če mlado opito osebo vprašamo: 
»Kaj pa danes piješ?« »Piješ pogosto ali preveč?« V 
organizaciji Walkers se želimo izogniti kakršnim 
koli pogovorom o znakih težave. Naš cilj je okrepiti 
izkušnjo mlade osebe, da je sprejeta kot 
posameznik. Želimo priti do osebe, ki se skriva za 
temi znaki, kot nje same in kot del skupnosti. Zato v 
organizaciji Walkers vsako mlado osebo vprašamo 
tisto najbolj pomembno vprašanje: »Kako si?«
 
Ko mlada oseba pokaže znake težave, na primer s 
pogosto in močno zlorabo substanc, pri nas to 
smatramo zgolj kot znak neke druge težave. 
Stremimo k temu, da pridemo do osnovnega 
vzroka težave. Naša pravila ravnanja so na primer 
primerljiva s pristopom, ki se uporablja pri 
prehranskih težavah – bomo na silo hranili 

anoreksične ali stradali prekomerno debele? In naj 
pri tem še okrepimo znake? Ne glede na izkazane 
znake je proces, s katerim pridemo do osnovnega 
vzroka težave, običajno dolgotrajen in se ga ne da 
izpeljati zgolj s kontaktiranjem predstavnikov 
oblasti. Osnovni vzrok težave pogosto leži v 
čustvenih izzivih, pomanjkanju občutka varnosti in 
pomanjkanju bližnjih oseb, s katerimi bi bila oseba 
v stiku. Pri interakciji z mlado osebo ji v organizaciji 
Walkers poskušamo dati občutek varnosti, 
zaupanja vase in sprejemanja kakršnih koli čustev. 
To pa e odličen preventivni ukrep pred trem, da 
oseba postane potisnjena na rob družbe.
 
Važni so ljudje, znaki in težave pridejo kasneje.
  
Opojne substance
V organizaciji Walkers sprejmemo vsako mlado 
osebo – nikogar ne odslovimo. Prav tako 
sprejmemo osebe pod vplivom opojnih substanc, 
ne toleriramo pa posedovanja ali uživanja kakršnih 
koli opojnih substanc. Na Finskem zloraba opojnih 
substanc ni izključujoč pogoj za srečevanje z 
mladimi ljudmi ali za sodelovanje v aktivnostih.
 
Posedovanje in uporabo alkoholnih izdelkov pa 
bomo obravnavali v skladu s pravili organizacije 
Walkers. Na lokacijah organizacije Walkers mladim 
ljudem ni dovoljeno posedovanje ali uživanje 
opojnih substanc. 
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Mlade osebe lahko v skladu z zakonom posedujejo 
tobačne izdelke, a bosta njihova prikazovanje in 
uporaba obravnavana enako kot pri drugih 
opojnih substancah.
 
V primeru prepovedanih drog bomo delovali v 
skladu z Zakonom o drogah – če mlada oseba 
poseduje prepovedane droge, jo je potrebno nujno 
prijaviti policiji, katera nato obvesti službo za 
socialno varstvo otrok, če gre za mladoletno 
osebo.
  
Kdaj se vloži obvestilo službo za socialno varstvo 
otrok? 

• Izvajalci programov organizacije Walkers 
vedno ocenijo situacijo vsake posamezne 
mlade osebe in določijo, če je potrebno vložiti 
obvestilo službi za socialno varstvo otrok.

• Izvajalci programov organizacije Walkers lahko 
svojo dilemo tudi delijo in se posvetujejo z 
drugo mrežo strokovnjakov (npr. policijo, 
študentskim servisom ali službo za socialno 
varstvo otrok). Takšen posvet pomaga sestaviti 
širšo sliko situacije, v kateri se je znašla mlada 
oseba.

• Če se znaki, ki jih izkazuje mlada oseba, 
ponavljajo ali ne izginejo, mlado osebo 
povabimo, da se o tej zadevi ločeno pogovori z 
zaposlenim. Skupaj se pogovorimo, kje lahko 
dobi pomoč, in dogovorimo o nadaljnji skupnih 
aktivnostih. Če se mlada oseba ne pojavi in za 
to nima ustreznega razloga, kljub večkratnim 
poskusom, obvestimo njenega skrbnika (če so 

podatki na voljo), o tem pa mlado osebo 
predhodno obvestimo. Če iz kakršnega koli 
razloga ne moremo stopiti v stik s skrbniki, pa 
bodo izvajalci programov organizacije Walkers 
razmislili o vlaganju obvestila službi za socialno 
varstvo otrok.

• Če mlada oseba, do katere je težko priti in ki 
izkazuje ponavljajoče se znake (npr. se prikaže 
pod vplivom opojnih substanc) kljub večkratnim 
poskusom sodelovanja noče sprejeti pomoči, 
mora zaposlena oseba vložiti obvestilo službi 
za socialno varstvo otrok.

• Če se mlada oseba v organizaciji Walkers 
prikaže pod vplivom opojnih substanc in na 
primer potrebuje prvo pomoč, bomo poklicali 
reševalce, oni pa bodo nato prevzeli 
odgovornost izpolnjevanja poročila in 
sprejemanja nadaljnjih ukrepov. Prav tako 
smatramo za primer dobre prakse, da izvajalci 
programov mladi osebi ponudijo pomoč, ki je 
ustrezna za njeno situacijo, ter pogovor.

• V primerih ogrožujočih situacij z vključenim 
nasiljem, pokličemo policijo, ki bo po potrebi 
nato izvedla nadaljnje potrebne uradne 
aktivnosti.

• Če strokovna ocena pokaže jasne znake, da za 
otroka ali mlado osebo obstaja povečano 
tveganje, da bo odrinjena na rob družbe, in če 
situacija zahteva nujno ukrepanje, mora 
izvajalec programov nemudoma stopiti v stik s 
socialno službo ali poklicati na javno številko 
centra za obveščanje, 112.
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• Po pravilih morajo mlada oseba in njeni 
skrbniki biti vedno vnaprej obveščeni o vložitvi 
obvestila za službo za socialno varstvo otrok, 
razlogih zanj in posledicah.

• V skladu z zakonom o socialni varnosti lahko 
dandanes mlada oseba in njena družina 
zahtevata oceno o potrebi po koriščenju 
storitev (npr. s pomočjo dela več strokovnjakov 
v družinskih centrih) pri zaposleni ali podporni 
osebi ali to storijo sami zase. Potrebo po 
pomoči se lahko določi tudi na prostovoljni 
osnovi. Pri oceni potreb po koriščenju storitev 
se lahko za pomoč zaprosi tudi službo za 
socialno varstvo otrok ali sproži druge 
podporne ukrepe.



ULIČNA MEDIACIJA NA FINSKEM

Ozadje: 
Ulična mediacija je oblika dela, ki so jo najprej 
razvili na Norveškem, Aseman Lapset ry pa jo je 
prilagodila za finske razmere. Med letoma 2013 se 
je v Helsinkih mediacija v manjšem obsegu, skupaj  
drugimi projekti, ki jih je organizirala Finsko 
združenje igralnih avtomatov (RAY). RAY je nato 
odobrila financiranje ločenega projekta za 
nadaljnje izvajanje dejavnosti v letih 2015–2017 z 
namenom razvoja in širjenja aktivnosti po celi 
državi.

V letih 2018 in 2019 se je razvoj storitve odvijal v 
tesnem sodelovanju z Odborom za mediacijo, in s 
podporo Nacionalnega inštituta za zdravje in 
blaginjo. Na Finskem je mediacija prav tako del 
sodnega procesa.
 
Na kratko o Službi za mediacijo na Finskem
Vse skupaj se je začelo z lokalnimi projekti leta 
1983 .

S sprejetjem Mediacijskega zakona je leta 2006 
postala vsedržavna storitev.

Finančni viri in strokovna struktura: 18 storitvenih 
področij, okoli 100 mediacijskih svetovalcev in 1200 
prostovoljnih mediatorjev.

Trenutno poteka v obliki strokovno nadzorovanega 
prostovoljnega dela.
 
 

Kaj je ulična mediacija?
Ulična mediacija je oblika dela z mladimi, kjer 
oseba, ki je naredila prekršek, dobi priložnost, da 
se sooči s posledicami svojih dejanj, tako da se 
skupaj z žrtvijo prekrška dogovorita o sankcijah. 
Lahko se jo uporabi pri manjših prestopkih. 
Najpogostejši primeri uporabe so vandalizem, 
kraja in fizični spori.

Mediacija se izvaja v skupnih pogajanjih med 
mladim prestopnikom, njegovimi starši, mediatorji 
in tožnikom oz. žrtvijo. Postopek je zaupne narave. 
Prav tako je ulična mediacija za mlado osebo 
vedno prostovoljne narave.

Pri postopku poskušamo najti način kompenzacije, 
ki bo ustrezal vsem vpletenim stranem. Na primer, 
med sankcije lahko sodi delo, da se kompenzira 
prekršek, ali pa dogovor glede obnašanja ali 
ravnanja. Ulična mediacija steče takoj po 
prestopku, ko je to mogoče, in je brezplačna. 
Mediatorji so strokovnjaki s področja 
izobraževanja. Med drugim je njihova naloga, da 
zagotovijo, da bo dogovorjena posledica primerna 
starosti prestopnika. Po mediaciji lahko po potrebi 
pride tudi do »nadaljnjih srečanj«. Mediatorji se 
lahko že pred mediacijo ločeno sestanejo z vsemi 
stranmi in tudi po njej nadaljujejo delo z njimi.
 
Strokovnjaki z več področij sodelujejo skupaj.
Ulična mediacija temelji na sodelovanju 
strokovnjakov z različnih področij. Za učinkovito 
mediacijo potrebujemo mrežo udeležencev, ki 
bodo mlado osebo pripeljali do usposobljenih 

uličnih mediatorjev. Poleg strokovnjakov za delo z 
mladimi in socialno delo pri aktivnostih sodelujejo 
tudi varnostniki, policija, mediacijske službe in 
socialne službe. S sodelovanjem omogočijo 
deljenje specifičnih konkretnih praks in znanja. 
Vire, ki so jim na voljo, tako uporabijo bolj 
učinkovito, hkrati pa se zmanjša število 
nepotrebnega dela. 

ULIČNA MEDIACIJA JE LAHKO:
1.  orodje za delo: 

• filozofija oz. pogled na svet – restorativna 
pravičnost,

• namen, da se naslovi izobraževalne in 
nizkopražne konflikte, kjer imajo vlogo mladi 
ljudje,

•  del običajnega dela strokovnjakov s področja 
izobraževanja; 

 
2.  storitev, ki 

• deluje v skladu z zakonom,
• vključi vse vpletene strani,
• temelji na prostovoljni udeležbi.

 
Restorativna pravičnost

• Mediacija temelji na filozofiji restorativne 
pravičnosti, ki na kazniva dejanja v osnovi 
gleda kot na poškodbo ali škodo v medosebnih 
odnosih in jih ne obravnava kot dejanska 
kriminalna dejanja.

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ



VEČ P-13

• Definicija mediacije v finski zakonodaji: 
»brezplačna storitev, kjer je osumljencu 
kaznivega dejanja« in žrtvi tega dejanja 
omogočena možnost, da se srečata v zaupnosti 
v prisotnosti neodvisnega posrednika, da se 
pogovorita o duševni in materialni škodi, ki je 
bila storjena žrtvi zaradi kaznivega dejanja, in 
da se na lastno pobudo dogovorita o ukrepih 
za poravnavo škode.«

  
Restorativne vrednote 
(Fotografija, Služba za mediacijo v Helsinkih)
 
Pred mediacijskim srečanjem:

• razdelitev dela med mediacijskim parom,
• dogovor glede datuma in ure,
• individualni sestanki po potrebi:

• želje mladoletne osebe ali družine,
• kompleksen ali dolgotrajen konflikt,
• strah pred mediacijskim srečanjem,
• potreba po drugih socialnih ali zdravstvenih 

storitvah.
  
Začetek mediacijskega srečanja:
1.  Priprava:

• mediatorja naj prideta prej in zagotovita 
ustreznost prostora,

• mentalna priprava,
• dejstva glede kaznivega dejanja oz. 

konflikta,
• razmislek, če so bile opažene kakšne 

posebne okoliščine med pripravo,
• razdelitev dela med mediacijskim parom.

 
2.  Uvodni nagovor mediatorja:

• uvod in razlaga poteka srečanja in 
mediacijskega procesa nasploh,

• potrebno zagotoviti:
• smisel mediacije je v pogovoru ter izmenjavi 

stališč in ne v preiskovanju in ugotavljanju 
krivde,

• udeleženci, ki so starejši od 15 let, se morajo 
zavedati, kako lahko mediacija vpliva na 
kazenski postopek – mediatorja ne bosta 
izvedla ocene izida, policija ali tožilstvo pa 
lahko po končani mediaciji zaključi 
predobravnavno preiskavo,

• mediacija je prostovoljna in se lahko kadar 
koli zaustavi;

• bodite jasni in jedrnati – udeleženci se 
nelagodno počutijo in njihova sposobnost 
sprejemanja novih informacij je omejena;

• namen uvodnega je, da mediator »proda« 
idejo mediacije in udeleženim stranem 
pomaga, da se osredotočijo na srečanje.

Osnovna pravila za mediacijsko srečanje

Pravila za pogovor:
• naenkrat lahko govori le ena oseba,
• čustva s v redu, agresija pa ne;
• mediatorja moderirata in ukrepata po potrebi.

 
Druge pomembne zadeve:

• vloga strokovnjakov in podpornega osebja,
• potek (algoritem) mediacijskega srečanja,
• praktična priprava.

 
Izrek glavni pravil na glas je pomemben, ker:

• zaščiti sam proces,
• poveča občutek varnosti,
• mediator vse zbrane opomni na pravila.
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TERENSKO DELO Z MLADIMI IN DELAVNICE 

Ozadje:
Vsak ima pravico biti del družbe in kakovostno 
preživeti sleherni dan. Into pomaga izvajalcem 
terenskega mladinskega dela in delavnic najti 
navdih in navdihovati druge. Mladi in odrasli, ki 
sodelujejo pri aktivnostih, dobivajo podporo, da 
najdejo svojo pot. Terensko delo z mladimi in 
delavnice omogočajo vsem, da lahko živijo 
življenje, ki ga občutijo kot svojega.
  
Terensko mladinsko delo
Terensko delo z mladimi je oblika specializiranega 
dela z mladimi.

Cilj je doseči mlade do 29. leta starosti, ki so izven 
izobraževalnega sistema in nimajo služb ter 
potrebujejo pomoč pri dobivanju storitev, ki jih 
potrebujejo.

Terensko mladinsko delo jim nudi možnost zgodnje 
pomoči, če se jo odločijo sprejeti, in jim krepi 
pripravljenost, da se v življenju pomaknejo naprej. 
Za mlade je udeležba vedno prostovoljna.
Mladinski delavci na terenu so tam, kjer so mladi, 
in jim nudijo priložnosti za varna in zaupna 
srečanja z odraslimi.

Mladim pomagajo pri iskanju odgovorov na 
vprašanja in težave ter jim pomagajo pri iskanju 
storitev, ki jih želijo oziroma potrebujejo.
 

Izvajanje delavnic
Izvajajo se v več kot 90 % občin na Finskem.
Udeležencem pomagajo izbirati pravo pot v 
izobraževalnem sistemu in v poklicni karieri na 
ciljno-usmerjen način.

Udeležencem nudijo podporo pri vključitvi in 
spopadanju z vsakodnevnim življenjem.
Poudarek je na učinkovitem in večdisciplinarnem 
sodelovanju med zaposlitvenimi službami, 
izobraževanjem, službami za delo z mladimi, 
socialnimi službami in zdravstvom.

Gre za kombinacijo individualnega svetovanja in 
strokovnih nalog, ki okrepi spretnosti udeležencev 
in podporo vrstnikov.

Čemu so delavnice namenjene?
Delavnica je namenjena skupinskemu 
usposabljanju, katerega namen je krepitev zavesti 
vključenosti in blagostanja, ugotavljanje spretnosti 
in usposabljanje, ki udeležencem pomaga pri 
usmeritvi za izobraževanje in zaposlitev.
 
Delavnice temeljijo na sodelovanju preko več 
sektorjev med mladimi, zaposlitvenimi službami, 
izobraževanjem in socialnimi službami ter 
službami za varovanje zdravja. Na voljo so v 90 % 
finskih občin. Delavnice nudijo ciljno usmerjeno 
podporo, ki temelji na potrebah udeležencev in jim 
pomaga pri razvoju spretnosti in kompetenc.
 

Najpogostejše storitve delavnic:
• rehabilitacijske delovne izkušnje
• delovni preizkusi
• zaposlitvene subvencije
• socialna rehabilitacija

 
Delavnice:

• krepitev spretnosti udeležencev za 
obvladovanje vsakodnevnega življenja in 
funkcionalnih zmožnosti, kot tudi podpora pri 
iskanju poti v prihodnosti;

• krepitev socialnih spretnosti udeležencev in 
njihovih zmožnosti za skupinsko delo;

• krepitev strokovnih kompetenc udeležencev in 
njihovih mehkih spretnosti pri delu;

• podpora udeležencem pri iskanju in ohranjanju 
zaposlitve na odprtem trgu delovne sile.
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DUŠEVNI KLEPET

Duševni klepet (finsko: Sekaisin chat) je finska 
nacionalna klepetalnica za osebe stare 12–29 let.
Udeležba v klepetu je brezplačna, anonimna in 
zaupna, tako da mladi zanjo ne potrebujejo 
diagnoze ali napotitve – dovolj je, da občutijo, da 
potrebujejo pomoč. Duševni klepet nudi podporo 
duševnemu blagostanju in pomoč pri soočanju z 
duševnimi težavami.
 
Duševni klepet nudi individualne pogovore s 
poklicnim svetovalcem ali z usposobljenim 
prostovoljcem.

Poudarek je na rešitvah in virih.

Svetovalec/prostovoljec v klepetu ni zdravnik ali 
terapevt, ampak oseba, ki lahko nudi podporo 
mladi osebi, da bo ta našla svoje lastne rešitve in 
vire.

Poslušanje in empatičnost sta nam v pogovoru 
pogosto v veliko pomoč, lahko pa tudi podamo 
nekaj informacij o storitvah, ki so na voljo, ali 
možnih nadaljnjih korakih. 
 
Zakaj deluje?
Klepet lahko uporabljamo tudi izven uradnih ur, 
hkrati pa je mladim, ki praktično živijo na spletu, 
iskanje pomoči tam nekaj povsem naravnega in 
jim je pogosto celo lažje kot pogovori v živo.
Udeleženci lahko povejo malo ali veliko - kolikor 
želijo.

Velikemu številu mladih je lažje pisati o težkih 
temah, hkrati pa anonimnost omogoča, da 
razkrijejo tudi občutke/misli, ki jih v pogovoru v 
živo morda ne bi. S tem klepet omogoča, da 
občutijo manj strahu in npr. stigme, ki se drži 
duševnih težav.
 
Pri duševnem pogovoru ni treba vedeti, kam se bo 
debata zapeljala pri določeni težavi – nobena 
tema ni prepovedana. Če udeleženec ne ve, v čem 
je težava, lahko to poskusimo ugotoviti skupaj.
Uporabljamo postopek dialoga, ki temelji na 
prednostih posameznika, kjer je mlada oseba 
aktivni dejavnik s sposobnostjo storiti spremembe 
in najti rešitve.
 
Duševni kolektiv (Mental Collective)
Duševni kolektiv (Mental Collective) koordinirajo 
štiri organizacije: MIELI organizacija za duševno 
zdravje na Finskem, finski Rdeči križ, Finska zveza 
poselitvenih hiš in SOS otroške vasi
Mrežo sestavlja več kot 50 izvajalcev iz 
organizacij, cerkev ter občin in tako predstavlja 
način sodelovanja z enotnim ciljem ter delitev 
odgovornosti. Duševni pogovor omogoča izvajanje 
prostovoljnega dela – več sto prostovoljcev 
sodeluje skupaj s strokovnjaki.
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STORITEV »WALKERS CARS« – MOBILNO DELO 
Z MLADIMI PRI ORGANIZACIJI WALKERS

Mobilno delo z mladimi, ki ga na dolgi rok uvajajo 
partnerji organizacije Walkers ali pa omogoča 
projekt Walkers on Wheels s kratkoročnimi 
partnerji, je kombinacija principov mobilnega dela 
z mladimi in načel organizacije Walkers. V osnovi 
to pomeni, da so aktivnosti odprte za vsakogar in 
se osredotočajo na pogovorne interakcije med 
strokovnjaki, odraslimi prostovoljci in mladimi.

Avti organizacije Walkers so avtodomi, ki so 
opremljeni tako, da ustrezajo potrebam prostora 
za srečanja. Vozila so zasnovana tako, da jih je od 
zunaj enostavno prepoznati, z namenom da se 
izognemo zmedi in da pritegnejo pozornost 
mladih. Vozila so opremljena z minimalističnimi 
kompleti iger, barvank itd., ki se lahko uporabijo 
kot izgovor za interakcijo. Najbolj od vsega pa 
običajno pritegne brezplačna kava, ki jo lahko 
dobijo mladi obiskovalci. Prav tako igra pri izbiri 
vozil vlogo podnebje na Finskem, saj so vsa vozila 
opremljena tako, da nudijo toplo lokacijo kjer koli, 
tudi v zimskih mesecih.

Dejansko obratovanje vozil se razlikuje od 
območja do območja, saj sledi lokalnim potrebam 
in virom. Uporabljajo se npr. za delo z mladimi v 
šolah, v odročnih krajih, kjer za mlade ni na voljo 
nobenih storitev, in pri dogodkih, ki združujejo 
skupine mladih ljudi skupaj. Cilj je vseskozi doseči 
mlade, ki drugače nimajo stika s storitvami 
mladinskega dela ali je njihov stik s tem močno 
omejen. 

Na severu Finske je na primer lahko razdalja do 
najbližjega mladinskega centra tudi več sto 
kilometrov, javnega prevoza pa ni. Po drugi strani 
pa mnogim mladim, ki jih mobilne metode 
mladinskega dela dosežejo, mladinski centri niti 
niso zanimivi, ali pa se jih izogibajo iz različnih 
razlogov. Za te mlade predstavlja mobilno delo z 
mladimi lahek in nizkopražen način, da pridejo v 
stik z njim, kar pogosto povzroči, da so jim tudi 
druge aktivnosti mladinskega dela bolj dostopne.

O vseh aktivnostih organizacije Walkers se 
podrobno poroča in tudi storitev »Walkers Cars« 
pri tem ni izjema. Po vsaki noči osebje pregleda 
vse dogodke in opazke pretekle noči in jih zabeleži 
v digitalni obliki. Na ta način zabeležimo dogodke, 
napredke in ideje, ki jih nato lahko kasneje 
uporabimo. Sestanki za oceno uspešnosti po 
opravljenih projektih prav tako omogočajo debato 
o kakršnih koli nejasnih ali težavnih dogodkih noči. 
Poleg dnevnih poročil občasno zbiramo tudi 
povratne informacije od mladih z namenom 
razvoja storitve. Te podatke lahko uporabimo tudi 
za informiranje lokalnih odločevalcev in drugih 
pomembni podpornih skupin o našem delu.
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TEORIJA Zakaj so mladi v stiski?
Vplivi pandemije COVID-19 na stisko pri mladih

Pojav COVID-19 na začetku leta 2020 je bilo zelo 
stresno obdobje. Poleg smrtnosti zaradi pandemije, 
je bilo in še vedno je čutiti negativen vpliv na 
duševno zdravje ljudi po vsem svetu. Spremenil se je 
dnevni ritem družin. Šole so bile zaprte, tako da so 
bili otroci in mladi doma, prav tako pa so starši 
delali od doma in tako bili doma. Mladostniki so bili 
hkrati tudi izpostavljeni medijem, kjer so bile vsak 
dan na voljo številne nove, stresne novice in 
informacije. Glede na podatke, je bilo med 
pandemijo opaziti porast v primerih anksioznosti, 
depresije in težav s spanjem pri splošni populaciji, 
vključno z mladimi (Rousseau & Miconi, 2020). Prav 
tako je študija, ki je bila izvedena nekaj tednov po 
začetku pandemije, pokazala, da je bilo okoli 40 % 
mladih, vključenih vanjo, nagnjenih k psihološkim 
težavam, okoli 14 % pa jih je izkazovalo nekatere 
znake post-travmatskega stresnega sindroma. Te 
ugotovitve kažejo, da je 40 % mladih, zajetih v 
študiji, morda imelo psihološke težave, ki jih je 
sprožil ali povzročila pandemija (Liang, Ren, Cao, at 
al, 2020). 

Vloga mladinskih delavcev in meje
Splošne informacije glede dela z mladimi in vloge 
mladinskih delavcev

Čeprav je mladinsko delo dokaj raznoliko v 
različnih državah, obstajajo določene lastnosti, ki 
so skupne vsem kontekstom. Slika 2 prikazuje 
lastnosti, ki se jih običajno povezuje z mladinskim 
delom.

Ni lahko opisati vloge mladinskih delavcev, saj je 
le-ta različna od države do države. V Evropi se 

mladinsko delo izvajajo različni ljudje v raznih 
institucijah in organizacijah – zaposleni mladinski 
delavci, mladinski delavci, ki so del pobud za 
socialno blagostanje, mladinski delavci, ki ne 
predstavljajo priznanega »poklica«, mladinski 
delavci kot prostovoljni voditelji itd. (Svet Evrope, 
2015). 

Naslednja definicija povzema glavne lastnosti, 
povezane z mladinskimi delavci (SALTO T&C RC, 
2014, str. 7): »Mladinski delavci delajo z mladimi v 
široki paleti neformalnih in priložnostnih učnih 
kontekstov, kjer se običajno osredotočajo na 
osebni in družbeni razvoj mladih, s katerimi delajo, 
s pomočjo individualnega odnosa in skupinskih 
aktivnosti. Čeprav je lahko njihova glavna naloga, 
da delujejo kot trenerji oz. spodbujevalci, je enako 
verjetno, da bodo privzeli pristop, ki temelji na 
socialnem izobraževanju ali socialnem delu. V 
velikem številu primerov se njihove vloge in funkcije 
prepletajo.«

Kdo so mladi v stiski?
Definicija pojma »mladi«

Definiranje pojma »mladi« je kompleksna naloga 
Starost je eden ključnih kriterijev pri definiciji, a ni 
edini zadosten kriterij. Mladi ljudje so tisti, ki so v 
obdobju prehoda iz odvisnega otroka v neodvisno 
odraslo osebo. Mladi prav tako predstavljajo zelo 
specifično kategorijo, saj nimajo več ugodnosti, ki 
so jih imeli kot otroci, še vedno pa nimajo vseh 
pravic in odgovornosti, kot jih imajo odrasli. So 
zelo heterogena kategorija z ozirom na starost, 
družbeno-ekonomski status, kulturo, potrebe in 
interese. Tudi če bi bila starost edino merilo, so že 
pri tem znatne razlike med Finsko, Slovenijo in 
Srbijo. V Srbiji in Sloveniji se med mlade uvrščajo 
osebe od 14. do 30. leta starosti, medtem ko se na 
Finskem otroštvo in mladostništvo ne štejeta za 
ločeni kategoriji, tako da je tam mlada oseba 
vsaka oseba, ki je stara med 0 in 30 let. To, kar je 
tej zelo heterogeni skupini skupno, so pomembne 
življenjske spremembe, do katerih pride v tej 
starosti – npr. zaključek šolanja in iskanje 
zaposlitve, iskanje prve zaposlitve, ločitev od 
primarne družine ter načrtovanje svoje družine 
(Defining youth in contemporary national and 
legal policy frameworks across Europe (Definicija 
pojma »mladi« v sodobnih nacionalnih in pravnih 
okvirih širom Evrope), n.d.).

Če želite izvedeti več o tem, kako mladi živijo v 
različnih evropskih državah, kliknite povezavo:   
  LINK 

Slika 2: lastnosti mladinskega dela (Svet Evrope, 2015, str. 9)
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Svet Evrope je razvil portfelj mladinskega dela, ki 
vključuje 8 funkcij za mladinske delavce (stvari, ki 
jih mladinski delavci običajno delajo), ki so nato 
razvrščene v kompetence:
1. osredotoča se na potrebe in prizadevanja 

mladih,
2. omogoča priložnosti za učenje za mlade,
3. podpira in spodbuja mlade pri iskanju smisla v 

družbi, kjer živijo, in interakcije z njo,
4. podpira mlade in aktivno ter konstruktivno 

naslavlja medkulturne odnose,
5. aktivno izvaja evalvacije z namenom 

izboljšanja kakovosti opravljenega dela z 
mladimi,

6. podpira kolektivno učenje v skupinah,
7. prispeva k razvoju svoje organizacije in pri 

izboljševanju politik/programov dela za mlade,
8. razvija, izvaja in evalvira projekte (Svet Evrope, 

2015, str. 27).

Izdelava lastnega portfelja mladinskega dela  
Če želite izvesti refleksijo na svoje delo 
mladinskega delavca, lahko naredite svoj portfelj 
mladinskega dela. Prav tako je lahko koristno, če 
mlade, s katerimi delate, in svoje sodelavce prosite 
za povratne informacije. Navodila za izdelavo 
svojega portfelja mladinskega dela, ideje za 
njegovo uporabo in nasveti glede dajanja in 
prejemanja povratnih informacij najdete na 
straneh 25–37 na     .LINK

Kako dosegljiva je vaša organizacija mladim z 
duševnimi težavami?
Če ste mnenja, da obstajajo v vaši organizaciji 
področja, kjer lahko kaj izboljšate glede dela z 
mladimi, ki se soočajo z duševnimi težavami, lahko 
uporabite seznam, ki ga najdete na straneh 29–32 
na naslednji povezavi:      da določite ta LINK
področja.

Kako lahko organizacija, v kateri delajo vaši 
mladinski delavci, prepreči primere izgorelosti?
Raziskave glede izgorelosti delavcev, ki delajo na 
področju otroškega in mladinskega varstva, so 
pokazale nekaj praktičnih možnosti, ki jih lahko 
uporabijo institucije, kjer delajo mladinski delavci. 
Gleda na podatke, pridobljene v teh raziskavah, 
podajamo nekaj predlogov na temo zmanjševanja 
pritiska, ki nastopi zaradi dela (Barford & Whelton, 
2010):

• povečanje števila osebja, več odmorov, 
razgovori z mladinskimi delavci po težavnih 
situacijah;

• omogočanje usposabljanja na temo vlog in 
odgovornosti mladinskih delavcev;

• dodelitev izkušenih mentorjev za začetnike;
• izkazovanje zadovoljstva in dajanje vrednosti 

poklicu in trudu mladinskih delavcev.
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T-01

Ko se v tišini ali z besedami strinjamo, da bomo v 
vlogi poslušalca, je to resna zaveza. Nekdo nam 
zaupa s svojo ranljivostjo. Pogosto bom med 
poslušanjem dobili močno željo, da se vmešamo. 
Brez da bi se zavedeli, osebi sporočimo, da naj se 
osredotoči na nas, kar pa ni naš namen. 

Smisel empatičnega poslušanja ni v dajanju 
nasvetov, tolažbi, pripovedovanju zgodbe, 
sočustvovanju ali izobraževanju govorca. Zato se 
morate takoj ZAUSTAVITI, ko opazite, da bi radi 
začeli svoj stavek z »Joj, ubožec/ubožica ...«, 
»Mislim, da bi moral/-a ...«, »Vem, kako se počutiš, 
tudi meni se je to zgodilo, ko sem ...«, »Malo se 
nasmej. Ne bodi tako jezen/jezna.«, »Mislim, da bi 
moral/-a ...«. Ko pa spregovorite, pa si lahko 
pomagate z naslednjimi koraki. 

1. Kopirajte, kar govori oseba. Enostavno 
ponovite, kar slišite, da poglobite svoje 
razumevanje. Ponovite govorjeno natanko 
tako, kot mislite, da ste slišali.

2. Povejte, kar ste slišali. Ponovite besede, ki ste 
jih slišali,  brez da dodate kakšno novo stvar.

3. Izvedite refleksijo občutka. Poskusite razumeti 
izraženi občutek pri izgovorjenem – pojdite 
globlje od zgolj tega, kar mislite, da ste slišali.

4. Ponovno izrecite, kar je bilo povedano, in 
razmislite o občutku. Ta del je kombinacija 2. in 
3. koraka, namen tega pa je, da razumete 
sporočilo.

Pri empatičnem poslušanju se osredotočite na 
drugo osebo in to, kaj vam poskuša sporočiti – z 
njenimi besedami, z besedami, ki so ostale 
neizrečene in z njenimi občutki. Ključno je, da 
poslušate, poskušate razumeti, kaj druga oseba 
sporoča, in da ji omogočite prostor, kjer se bo 
počutila slišano in upoštevano. S tem boste gradili 
spoštovanje, zaupanje in skupno razumevanje.

Reference:
•   LINK

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740918311010?via%3Dihub
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3045/Glossary%20-%20Set_of_trainer_competences_low%20resolution.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Diana-Miconi/publication/344942775_Protecting_Youth_Mental_Health_During_the_COVID-19_Pandemic_A_Challenging_Engagement_and_Learning_Process/links/5f99e28ca6fdccfd7b87e831/Protecting-Youth-Mental-Health-During-the-COVID-19-Pandemic-A-Challenging-Engagement-and-Learning-Process.pdf
https://www.conovercompany.com/empathy-empathetic-listening/
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Struktura nadaljnjih srečanj postane v bistvu 
nasprotna, kot na prvem srečanju, v smislu, da 
namesto, da začneta z vprašanji, osredotočenimi 
na prihodnost, se nadaljnje srečanje začne z 
osredotočenjem svetovalca na preteklost, z 
vprašanji tipa »Kaj je bilo bolje?«, nato pa sledi 
ugotavljanje, kdo je storil kaj, da so se stvari od 
prejšnjega srečanja premaknile naprej. Kasneje na 
srečanju pa naj svetovalec spet postane 
osredotočen na prihodnost, tako da vpraša, kaj bi 
bili znaki nadaljnjega napredka.
Kaj je bolje od takrat, ko sva se zadnjič srečala?
Kaj te je razveselilo, kar si opazil/-a, da počneš?
Kaj je druge razveselilo, kar so opazili, da počneš?
Kako je ta napredek vplival na druge?
Kje na lestvici se nahajaš sedaj? Kako to?
Kakšni bi bili znaki, če bi se premaknil/-a še eno 
mesto višje na lestvici?
 
Pomembna opomba: Vsakič, ko oseba odgovori na 
vprašanje, vprašajte »Kaj pa še?«. To ponovite 
dva- do trikrat. Na neki točki se boste vi ali mlada 
oseba začeli počutiti nelagodno, a bo to vseeno 
ustvarilo priložnost za večjo intenzivnost postopka 
in njegovega vpliva. 

Reference:
• Brief Coaching with Children and Young 

People: A Solution Focused Approach by 
Harvey Ratner and Denise Yusuf.

T-03

Aktivnost lahko poteka tudi preko spleta.
Več o Močnih vprašanjih najdete na naslednjih 
povezavah:
  LINK     LINK

Reference:
•   LINK

T-04

Aktivnost se da tudi prilagoditi za uporabo preko 
spleta. 
  LINK  

Reference:
•   LINK

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ

https://www.morethanonestory.org/en
https://www.morethanonestory.org/en
http://36questionsinlove.com/
https://www.morethanonestory.org/en
https://www.morethanonestory.org/en
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Reference:
•   LINK
•   LINK

T-06

Vajo lahko otežite, tako da namesto številk 
udeleženci poskusijo s črkami. Prav tako pa se je 
potrebno zavedati, da mora vsak v krogu izreči 
številko, tako da vasi sodelujejo. Nihče ne bo 
izključen.
 
Po končani vaji izvedite skupinsko refleksijo misli – 
kaj je bil cilj oziroma namen vaje. To lahko privede 
do zanimivih pogovorov.

T-07

Reference:
• Aalto, M. (2000). Ryppäästä ryhmäksi. My 

Generation.

P-01

V mladinskem centru Zagorje sodelujemo s 
psihoterapevtko Heleno Požun iz Zavoda odprta 
dlan.   LINK

P-02

Več o projektu   LINK

P-03

Več o projektu       LINK  LINK

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ

https://www.debonogroup.com/services/core-programs/six-thinking-hats/
https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm
https://www.zod.si/o-nas/
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_qp2n46W57IKx75bZDR8g/Center%20za%20pomo%C4%8D%20mladim_PROJEKT%20SCENA%20BREZ%20IMENA.pdf?utm_campaign=ciljno-informiranje-clanic-slovenske-mreze-prostovoljskih-organizacij-27122021&utm_medium=email&utm_source=mail-marketing
http://www.dsps.si/kako-si/
http://kakosi.si/
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Povezava do organizacije Mladi zmaji: 
  LINK

P-06

Te zanima, kako je videti izvedba tega modela v 
praksi?  
Predstavitev primera dobre prakse: 
Že 12 let dela z otroki, mladimi, mladinskimi delavci 
in strokovnjaki iz socialnih področij, organizacija 
DAJ MI RUKU posebno pozornost namenja 
podpornemu sistemu. Eden od podpornih 
sistemov, ki smo jih razvili je podporni sistem za 
prostovoljce, ki je sestavni del vseh projektov, v 
katere so vključeni prostovoljci. Prostovoljci so 
večinoma mladi ljudje in študenti, ki so zelo 
motivirani za izboljšanje svojih spretnosti – 
strokovnih in osebnih.

Eden izmed glavnih programov organizacije DAJ 
MI RUKU se imenuje »Starejši brat, starejša sestra« 
(angl. OBOS, »Older brother, older sister«). Gre za 
program zunanje psihosocialne podpore otrokom 
in mladim med 9. in 14. letom starosti pri socialni 
vključenosti, ki jo dosežemo s pomočjo dela 
študentov prostovoljcev. Program nudi 
psihosocialno pomoč otrokom/mladim iz ranljivih 
skupin, hkrati pa razširja idejo prostovoljnega dela 
in mladih kot pozitiven model. Glavni princip dela 
je izoblikovanje trajnega odnosa in interakcije med 
enim študentom in enim otrokom (mentorsko delo) 
za obdobje 20 mesecev, tako dolgo, kolikor traja 
en cikel programa. Skozi izobraževalne, kulturne, 
zabavne in športne aktivnosti ki jih zasnuje 
prostovoljec in v skladu s potrebami ter 
sposobnostmi otroka oz. mlade osebe slednji 
razvija odgovornost, zaupanje in skrb zase ter 
druge. Pridobivanje in izboljševanje socialnih 
spretnosti tem otrokom/mladim odpira pot do bolj 
uspešne socializacije in integracije v družbeno 
okolje.

Poseben cilj programa »Starejši brat, starejša 
sestra« je izboljševanje položaja mladih s pomočjo 
ustvarjanja priložnosti za njihovo zaposlitev, razvoj 
njihovih spretnosti in strokovnih kompetenc, ki jih 
potrebujejo za samostojno in skupinsko delo z 
uporabniki.

Diagram podpore »Starejši brat, starejša sestra« v 
podpornem sitemu je videti takole: 

Preden novi prostovoljci pričnejo delo z mlado 
osebo v stiski, jim podporni sistem nudi prvo fazo 
podpore in usposabljanja za različne teme:
1. asertivna komunikacija,
2. javni nastop,
3. forumsko gledališče,
4. tehnična priprava za sodelovanje na projektih,
5. delavnica o prvem srečanju z mlado osebo – 

pričakovanja, občutki, priprava na srečanje.

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ

https://www.mladizmaji.si/


Šele ko končajo s celotnim usposabljanjem, lahko 
začnejo delo z otroki/mladimi v stiski. Že od 
samega začetka vključitve v program so jim na 
voljo različni mehanizmi podpornega sistema – 
individualni in skupinski: mesečna srečanja, 
družabna platforma za dnevno komunikacijo, 
telefonski in osebni posveti s koordinatorjem in 
strokovnimi sodelavci (psiholog, pedagog, socialni 
delavec, psihoterapevt).

Vsi predstavljeni elementi podpornega sistema so 
nadalje implementirani v skladu z načrtom in 
programom ter tudi s trenutnimi potrebami 
prostovoljcev.

Reference: 
• LINK
• LINK
• LINK
• LINK

P-07

Te zanima, kako je videti izvedba tega modela v 
praksi?  
Predstavitev primera dobre prakse: Ta model se 
lahko uporabi pri mladinskih delavcih, pa tudi pri 
mladih ljudeh, ki so vključeni v prostovoljne 
dejavnosti dela z otroki in mladimi iz ranljivih 
skupin. V praksi obstajata dva modela izvedbe te 
metode:

• Podporna skupina za pomočnike v projektu 
»Starejši brat, starejša sestra« Model te 
metode je bil prvič uporabljen leta 2011. Ciljna 
skupina so pomočniki, ki delajo z otroki in 
mladimi iz ranljivih skupin.

• Intenziven 4-mesečni program s pomočniki iz 
različnih sektorjev družbe Program se izvaja 
preko spleta ali osebno, vsak teden ob istem 
času. Posamezno srečanje traja 2 uri in pol. 
Srečanje vodita dva voditelja. Ciljna skupina: 
socialni delavci, pedagogi, psihologi, specialni 
pedagogi, mladinski delavci itd., ki delajo z 
otroki, mladimi, odraslimi ali starejšimi v stiski.

V tem priročniku bomo predstavili metodo, ki je 
bila prvič izvedena v programu »Starejši brat, 
starejša sestra« kot psihosocialna podpora za 
prostovoljce. Program izvaja organizacija “DAJ MI 
RUKU”, Srbija. Skupin se udeležujejo prostovoljci, 
študenti pomočniki, ki delajo z otroki in mladimi v 
stiski. Osnovna metoda skupinskega dela je 
psihodrama, katero kombiniramo z drugimi 
metodami in orodji, ki jih na delavnicah uporabimo 
po potrebi. »Psihodrama je akcijska oblika 
skupinske psihoterapije, kjer je življenjska situacija, 
oz. notranji svet, posameznika predstavljen na 
»odru« (v skupini) s pomočjo članov skupine in 
voditeljev/terapevtov.« 

Ta model dela s prostovoljci vključuje različne 
tehnike – ubeseditev, govorico telesa, gibanje. 
Odnos med mlado osebo v stiski in prostovoljcem 
se razišče na različnih nivojih, tako da 
prostovoljec/prostovoljka lahko prepozna in 
spozna sebe v tem odnosu. Nato prideta na vrsto 
premislek o načinih ukrepanja, ki jih 
prostovoljec/prostovoljka uporablja pri delu z 
mlado osebo v stiski, in podpora z namenom 
iskanja novih idej. Eden najpomembnejših 
skupinskih dejavnikov je prejemanje/podajanje 
individualne podpore v okolju skupine.

Skupine, kjer se izvaja psihodrama, nudijo trajno 
spremljanje dela prostovoljca pri delu z mladimi in 
ustvarjajo prostor, kjer se prostovoljci pogovarjajo 
o težavnih situacijah. V povprečju se srečanja, kjer 
se izvaja psihodrama, odvijajo enkrat na mesec in 
trajajo 2 uri in pol. Psihodrama izpostavlja 
spontanost in kreativnost, živeti življenje »tukaj in 
zdaj«. Poleg dela na osnovi psihodrame člani 
skupine, ki podpirajo drug drugega, ustvarjajo 
varno okolje, v katerem bodo skupaj dosegli odnos, 
ki temelji na zaupanju, dobri volji in skupni 
izmenjavi z namenom osebne rasti.

Teme podpornih skupin so določene v skladu s 
programom, lahko pa se izberejo tudi na osnovi 
trenutnih potreb prostovoljcev. Obdelujemo 
naslednje teme:

• čustva,
• teorija navezanosti – razlaga vrsto odnosa 

mlade osebe v stiski (pomembna za 
razumevanje, zakaj se vedejo na določen 
način),

• sindrom izgorelosti,
• posredna travma,
• kontratransfer in transfer,

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ

https://www.dajmiruku.org/programi/
https://www.dajmiruku.org/wp-content/uploads/2022/02/Manual-for-social-inclusion-and-structured-dialogue-for-youth_compressed.pdf
https://ips.ac.rs/publications/evaluacija-zadovoljstva-volontera-psihodramskim-grupama-pomoc-pomagacima/
www.dajmiruku.org 


• strokovne meje,
• vloga glede na Karpmanov dramski trikotnik 

(žrtev, preganjalec, reševalec),
• komunikacija, ki v največji meri služi interesu 

stranke oz. pomočnika,
• skrb zase in krepitev svoje moči,
• sprostitvene tehnike za sproščanje napetosti, 

strahu itd.

Organizaciji »Sociativa« in »DAJ MI RUKU« sta 
izvedli raziskavo o zadovoljstvu članov z delom 
svoje skupine. Raziskava je zajela obdobje od leta 
2011 do leta 2017. Zbrani podatki so temeljili na 
odzivih prostovoljcev v Končnih poročilih 
prostovoljcev, ki jih izpolnijo ob koncu njihove 
vključitve v program. Vzorec je vključeval 33 mladih 
žensk, ki so zaključile prostovoljno delo v programu 
»Starejši brat, starejša sestra« v obdobju od 
decembra 2011 do junija 2017.« V raziskavi je 
sodelovalo 30 študentk z Beograjske univerze in 3 
študentke z Univerze v Nišu. Evalvacija je pokazala, 
da je bila povprečna ocena zadovoljstva 
udeleženk s temi skupinami 9,25 (na lestvici od 1 do 
10). Prav tako je evalvacija tega primer dobre 
prakse pokazala, da sta najpomembnejša dela 
tega modela »podpora skupine« in »izmenjava 
izkušenj med prostovoljci«. 

Reference: 
•   LINK
•   LINK
• v angleščini  LINK   
• Djuric, Zoran, Veljkovic, Jasna i Tomic, Miomir, 

Psychodrama – A Beginner's Guide, Jessica 
Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 
2006.

P-08

Te zanima, kako je videti izvedba tega modela v 
praksi? 
Predstavitev primera dobre prakse: 
Eden glavnih ciljev naše organizacije je razvijanje 
komunikacijskih spretnosti med mladimi, otroki in 
strokovnjaki. Ustvarili smo niz delavnic za učenje in 
vajo asertivnega vedenja, ki s tem prispevajo k 
izboljšanju odnosov ter doseganju boljšega 
razumevanja z drugimi.

Velik poudarek je bil na tem, da udeleženci 
razumejo, kaj asertivnost je, in da razumejo razliko 
med asertivnim stilom vedenja in drugačnimi stili 
vedenja (pasivni, agresivni, pasivno-agresivni). V 
teoretičnem delu so se udeleženci naučili, da biti 
asertiven pomeni zavedati se svojih lastnih potreb 
in pravic, prav tako pa spoštujemo potrebe, 
pravice in občutke drugih. Velik pomen smo dali 
temu, da udeleženci razumejo, da se morajo 
postaviti zase in reči »Ne!« na enostaven in 
neposreden način, brez da bi napadali 
sogovornika ali z njim manipulirali.

V praktičnem delu smo z uporabo različnih 
aktivnosti uporabljali teoretično znanje. Najprej 
smo udeležencem podali primere asertivnega in 
drugačnih načinov vedenja, vse to z namenom, da 
bi sami prepoznali, kateri način vedenja je bolj 
primeren za specifično situacijo. Kljub tem pa smo 
jih spodbujali, se domislijo situacij iz svojega 
življenja, kjer niso ravnali asertivno. Skupaj smo se 
nato pogovorili, katera vrsta vedenja bi bila najbolj 
ustrezna pri danih pogojih. Z uporabo teh 
primerov smo jim pokazali, da je asertivnost zelo 
uporabna v situacijah iz resničnega življenja. 

Prav tako so dobili spodbudo, da v teh situacijah 
razmislijo o občutkih drugih. S pomočjo vaje 
asertivnega in drugačnih načinov vedenja skozi 
igro vlog so udeleženci lahko izboljšali svoje 
razumevanje stališč drugih. Z uporabo tega 
modela smo udeležence motivirali, da so izboljšali 
svoje mehke spretnosti in da so se začeli vesti 
asertivno v različnih situacijah.

Reference: 
•   LINK

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ

www.sociativa.org.rs
https://ips.ac.rs/publications/evaluacija-zadovoljstva-volontera-psihodramskim-grupama-pomoc-pomagacima/
https://www.dajmiruku.org/evaluacija-zadovoljstva-volontera-psihodramskim-grupama-pomoc-pomagacima/
www.dajmiruku.org
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Te zanima, kako je videti izvedba tega modela v 
praksi? 
Odraščanje je že samo po sebi stresno. Pritisk, ki 
ga občutijo zaradi vse večje odgovornosti do sebe 
in drugih, lahko mlado osebo včasih privede v 
duševno stanje, s katerim se ne more soočiti na 
enostaven način. Prav tako pa pritisk prihaja iz 
potrebe po izgradnji dobre samopodobe, ki jo 
mladi ustvarjajo na podlagi povratnih informacij 
drugih, tako da je vsak nastop pred drugimi 
osebami pomemben. Delavnice javnega 
nastopanja so bile zasnovane v skladu s potrebami 
mladih. Osnovno usposabljanje za javni nastop 
traja dva dneva, po 5 ur na dan, in vsi mladi, ki 
sodelujejo v programih naše organizacije morajo 
te delavnice opraviti. V njih združujemo teoretični 
in praktični del, katere bodo udeleženci izvajali 
med projekti v resničnih situacijah – mladi vodijo 
delavnice, se udeležujejo srečanj z deležniki, 
predstavljajo programe po šolah ali fakultetah itd. 
Med delavnicami delamo na strukturi predstavitev, 
jasnosti in točnosti ter strahu, govorici telesa itd.

Reference: 
•   LINK

P-10

Te zanima, kako je videti izvedba tega modela v 
praksi? 
Predstavitev primera dobre prakse: 
Nekateri otroci oz. mladi so neposredno in aktivno 
vpleteni v izdelavo življenjske zgodbe, drugim, še 
posebej zelo mladim otrokom in dojenčkom, pa jo 
izdelajo drugi.

Številne smernice glede izdelave življenjske 
zgodbe poudarjajo pomen fleksibilnosti v procesu 
izdelave zgodbe in njeni obliki (na primer 
naslikana, napisana, kolaž itd.). Včasih je lahko 
osebna življenjska zgodba izdelana tudi v obliki 
škatle spominov, življenjskih črt, skupine slik, pesmi, 
risbic in tako dalje. Čeprav se dokumentiranje in 
beleženje smatrata kot dva zelo pomembna 
elementa, je najpomembnejši element vseeno 
izkušnja otroka oz. mlade osebe pri izdelavi 
zgodbe. Če kakšnih informacij ni na voljo, naj otrok 
oz. mlada oseba izrazi svoje občutke glede takšne 
teme.

Metodo uporabite z mladimi v skupinah od 3 do 6 
oseb. Pred začetkom dela na Knjigi življenja mora 
vodja pripraviti prostor za različne kreativne 
delovne tehnike (voščenke, barvni papir, lepilo, 
škarje, revije za kolaže itd. – kar koli je na voljo) in 
spodbuditi mlade osebe, da s seboj na delavnico 
prinesejo svoje najljubše slike.

Prav tako naj vodje priskrbijo papirnate verzijo 
osnutka Knjige življenja (tiskano verzijo) za 
vsakega posameznega udeleženca (opomba: med 
viri se nahajajo različni tipi vnaprej pripravljenih 
Knjig življenja).

Program je porazdeljen na 5 delavnic oz. dni. 
Vsaka delavnica traja približno 2 uri in pol. Vsak 
dan so na vrsti druge teme, ki se obdelajo s 
pomočjo kreativnih skupinskih metod – slikanje, 
risanje, pisanje, izdelava kolaža itd. Naslovi tem so 
naslednji: 

• Jaz kot otrok
• Moji najboljši prijatelji
• Moja kreativna stran
• Moja družina
• Moja mreža
• Globoke misli
• Moji zakladi
• Moja prihodnost
• Živali  najljubše živali, jaz kot žival, žival in 

strah
• Moji domovi
• Moja hiša
• Prostor, izpolnjen po tvoji izbiri: piši, slikaj, 

izdelaj kolaž – kar koli želiš
• Zadnja stran – moja slika za konec 

Vsaka delavnica o Knjigi življenja ima svojega 
vodjo delavnice. Po končani izdelavi Knjige 
življenja naj vsaka mlada oseba svojo knjigo 
vzame s seboj. 

Reference: 
•   LINK
•   LINK
•   LINK
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www.dajmiruku.org
http://www.socialworkerstoolbox.com/life-story-book-templates-examples/
http://www.socialworkerstoolbox.com/life-story-book-templates-examples/
http://ficesrbija.rs/enovativ/kontakt/
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Več informacij najdete na:      LINK   LINK

P-12

V grobem se lahko postopke z mladoletno osebo, 
ki izkazuje znake težav, zabeleži v naslednjem 
vrstnem redu (če prvi korak ne ustreza, nadaljujte 
z naslednjim korakom). Vedno pa je potrebno 
upoštevati tudi druge dejavnike, ki vplivajo na 
življenje mlade osebe, o potencialnih težavah pa 
se je potrebno posvetovati in jih rešiti v 
sodelovanju z drugimi.

Za več informacij o konceptu organizacije Walkers 
se obrnite na:   LINK

P-13

Več informacij glede ulične mediacije: Stopite v stik 
z nami:   LINK

P-14

Za več informacij:
Into – zveza za terensko delo z mladimi in 
izvajanje delavnic nudi podporo za krepitev 
zmožnosti terenskega dela z mladimi in izvajanja 
delavnic.
  LINK

P-15

Za več informacij:   LINK

P-16

Projekt Walkers on Wheels (v finščini, a vključuje 
tudi kontakte):   LINK

KAZALO TEORIJA ORODJA DOBRA PRAKSA VEČ INFORMACIJ

www.timeoutdialogue.fi
https://www.timeoutdialogue.fi/tools/
www.asemanlapset.fi
www.asemanlapset.fi
www.intory.fi
https://mieli.fi/en/
https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/walkers/walkers-on-wheels/


Avtorji:
• Urska Pavlovič, Mladinski center Zagorje ob Savi, Slovenia
• Marko Pavlovič, Mladinski center Zagorje ob Savi, Slovenia
• Nina Beja, Mladinski center Zagorje ob Savi, Slovenia

• Iva Fila Ivanov, DAJ MI RUKU, Srbija
• Nina Jovanović, DAJ MI RUKU, Srbija
• Ljubica Šljukić, DAJ MI RUKU, Srbija
• Gordana Marceti  Radunovi , DAJ MI RUKU, Srbi ać ć j
• Tanja Topalovi , DAJ MI RUKU, Srbi ać j

• Niilo Karjalainen, Aseman Lapset ry, Finska
• Nkiru Ikegwuonu, Aseman Lapset ry, Finska
• Minna Lahtela, Aseman Lapset ry, Finska
• Mari Sirén, Aseman Lapset ry, Finska
• Christian Wentzel, Aseman Lapset ry, Finska

Oblikovanje:
• Urška Pavlovič, Darjan Bunta, Nooshu d.o.o.

Lektura:
• Iztok Grilc

Fotografije:
• Osebni arhiv
• www.freepik.com
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